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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
ESCOLA PATAUA
Informações Básicas
Código INEP: 10000000
Escola: ESCOLA PATAUA
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
Segundo o Sr. Rinaldo Monteiro Alves, morador
mais antigo da comunidade Patauá, quando ele chegou à
área de terra em questão, não existia ninguém, somente
floresta. Todavia, não se podia trabalhar na terra, porque
havia um senhor que dizia ser dono do local, mas morava
na área urbana de Alenquer. Esse senhor chamava-se José
Rafael Valente que contratava pessoas que queriam
trabalhar na coleta da castanha do Pará. Tal fato ocorreu
em meados de 1989, quando a primeira família fez um
tapiri (casebre coberto de palha), e começou a trabalhar
com a coleta da castanha, cumaru e também do açaí.

Figura 1. Rio Curuá. A- Imagem do rio que banha a
comunidade. B- visão da chegada na comunidade
Patauá.
O líder da comunidade da época marcou a
primeira reunião para todos os moradores que existiam na
área. Nesse encontro, chegou-se à conclusão de que iriam
construir um barracão para funcionar a escola devido à
existência de bastantes crianças, até então, sem estudo.
A escola da comunidade Patauá foi construída
em 04 de março de 2007, a primeira professora foi a
senhora Dilene Batista da Silva. Fundadores do Barracão,
onde funcionava a escola, foram: Jovelino Pinto Martins,
Reginaldo Chavier Rodrigues, Rivaldo Monteiro Alves,
Netanias Torres Sena e Ademar Alves da Silva.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DAS
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Patauá, apenas 5,6 % das
pessoas responderam usufruir da coleta de lixo. Esse
mesmo percentual considera bom esse serviço. Como
94,4% não usufruem da coleta, o destino dos resíduos
produzidos e não coletados é a queimada (94,4%) e outra
parte (5,6%) são as matas.
Água: As residências são abastecidas por poço
doméstico (77,8%); bicão/cacimba (11,1%) e a água
proveniente de rio/açude/lago/igarapé ou nascente. Do
total de entrevistados, 83,3% declararam que a água é
tratada, as formas de tratamento utilizadas são cloração
(86,7%) e a filtragem (13,3%). Esses dados mostram que
os entrevistados dessa escola, majoritariamente, consomem
água tratada por meio de seus próprios métodos.
Esgoto: 94,4% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto e 5,6% dizem que este serviço é
bom, onde 94,4% destinam dejetos em céu aberto e 5,6%
em sumidouros.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
87,5%, seguida dos que possuem ensino médio incompleto
(6,2%) e os que possuem ensino médio completo (6,3%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
malária (36,7%), seguida por 20% de viroses; doenças
respiratórias (13,3%); diarreia (13,3%); problemas de
coração (6,7%); hepatite (3,3%); diabetes (3,3%) e
doenças mentais (3,3%).
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As declarações mostram que 44% recorrem aos
hospitais públicos quando necessitam de atendimento de
saúde, seguidos pelos que recorrem aos postos de saúde
(33,3%); farmácias (16,7%) e atendimento comunitário de
saúde (5,6%).
Quanto ao atendimento de saúde, 50% declaram
que este não existe; 27,8% o julgam, ruim e 22,2% o
consideram bom. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 88,9% dos entrevistados
declararam que esse atendimento não existe; 5,6% o
julgaram ruim e 5,6% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
83,3% dos entrevistados testemunharam não existir; 5,6%
julgaram regular; 5,6% ruim e 5,6% não souberam
responder. Outro dado foi a qualidade do ensino, os
resultados mostraram que 66,7% consideraram boa e
33,3%, regular.

Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 77,8% não possuem documento de propriedade do
terreno, 11,1% possuem e 11,1% não sabem se possuem.
Questionados sobre as características do terreno, 94,4%
dos entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme. 77,8% dizem que a casa onde moram é própria; 11,1
dizem ter sua residência por posse e 11,1 declaram que
esta foi cedida.
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Figura 2. Situação do terreno
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que,
em sua maioria, usam carroça/carro de boi (23,3%), 20,5%
canoa /bajara; 16,4% bicicleta; 13,7% usam ônibus; 9,6%
andam a pé; 10,3 andam a pé; 4,1% utilizam moto; 2,7%
cavalo/jegue/mula e 1,4% barco/balsa/lancha.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 55,6% relatam que não
existe abastecimento de água, 22,2 dizem que este é bom,
16,7% julgam este item como ruim e 5,6% regular.
Urbanização das ruas: 61,1% disseram que não
existe urbanização das ruas; 33,3% consideram ruim e
5,6% regular.
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Figura 3. Percentual de opiniões sobre urbanização nas
ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 77% dos
entrevistados disseram que nenhum dos menores de 18
anos trabalham; 11,1% responderam que somente 1
trabalha e 11,1% disseram que 2 a 3 contribuem com a
renda familiar. Quanto à renda familiar, 66,7% recebem
menos de 1 salário mínimo; 22,2% recebem de 1 a 2
salários mínimos e ainda houve ocorrência de pessoas sem
renda (11,1%).
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 94,4%
consideram inexistente segurança pública e 5,6% a
consideram boa.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que sim, significando que,
apesar de todas as dificuldades, todos gostam do local
onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
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(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 66,7%
responderam que participam às vezes; 27,8%, nunca e
5,6%, na maioria das vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade,
38,8%
participariam;
33,3%
não
participariam 27,8% talvez participem.

Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (50%), o
aspecto mais importante é a qualidade do ensino; para
38,9% o mais importante é o atendimento a saúde; 5,6%,
assistência social e 5,6% consideram mais importantes os
cursos de qualificação profissional.

Figura 4. Item considerado mais importante pelos
entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 44,4% consideram a segurança pública;
38,9% consideram a programação cultural o aspecto mais
importante; seguidos de 11,1% que julgam mais
importantes as áreas de lazer/esporte e 5,6% que dizem ser
mais importante a limpeza de ruas e terrenos. Também
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foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. O resultado foi o
seguinte: 50% consideram mais importantes a qualidade do
ar; 27,8% consideram áreas verdes e 22,2% rios e lagos.
PLANO DE AÇÃO
Com relação ao saneamento da comunidade
onde a escola está inserida, como PLANO DE AÇÃO
devem ser implantadas, em caráter de urgência, a coleta de
lixo, bem como instalação de um aterro para destinação
deste; com relação ao abastecimento de água são
necessárias implementações de poços artesianos que
abasteçam toda a comunidade com água potável e de boa
qualidade, e o quesito mais preocupante está relacionado
ao destino do esgoto que é inexistente, deve-se implantar
primeiramente fossas sépticas, para depois ser feito um
sistema de tratamento adequado de maneira que os
resíduos da comunidade não contaminem os lençóis
freáticos tampouco os rios que a cercam.
A questão da educação também é preocupante, a
ação necessária para reverter esses dados seria oferta de
curso noturno para aqueles da comunidade que desejassem
finalizar seus estudos.
Com relação à escola da comunidade as ações
necessárias são, sem dúvida, melhorar a remuneração dos
docentes e oferecer incentivos para melhoria da qualidade
de ensino. É necessária a melhoria da infraestrutura da
escola e principalmente aumento da oferta de material
didático para auxiliar o docente a cumprir com sua missão
de lecionar; ampliação do acervo da biblioteca e instalação
de laboratório de informática com acesso a internet além
de outros laboratórios e instrumentos audiovisuais para
melhor a didática em sala de aula. Faz-se necessária a
oferta de equipamentos de apoio como computador, kits de
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formação, etc. bem como a oferta de eventos ou cursos de
capacitação.
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
A Escola Municipal de Ensino Fundamental
Etério Teixeira foi denominada de Escola Comunitária,
localizada no bairro Santa Izabel, e funcionou, até 1973,
no prédio que pertencia ao Esporte Comercial
Alenquerense cujos proprietários eram Maçons. Em 1974
recebeu a denominação de escola “Etério Teixeira”, em
homenagem ao abnegado comerciante Etério Teixeira
membro de uma entidade pertencente à loja Maçônica
alenquerense. Essa escola funcionou por muitos anos
anexa à Escola Jorge Sadala, primeiro patrimônio
Educacional da loja Maçônica Alenquerense. Em 1989 na
administração do Senhor Claudir Gantuss, Prefeito
Municipal, a escola desmembrou-se passando pela sua
primeira administração Educacional, tendo como sua
primeira diretora a Professora Angelina Viana Leitão.
Em 1995 a escola foi derrubada com intenção de
ser construída outra, no entanto, isso não aconteceu e a
escola passou a funcionar em prédios particulares tendo
como Diretora Professora Maria do Socorro Rosário de
Sousa. Em setembro de 1998, na administração do Sr. João
Damasceno Filgueiras, gestor municipal na época, foi
inaugurado o prédio próprio da escola, na Rua José Rafael
Valente, S/N, bairro do Aeroporto em uma das áreas
privilegiadas do município de Alenquer para o acesso as
crianças, adolescentes, jovens e adultos que residem nas
proximidades.
Posteriormente, no ano de 2005, na
administração do Sr. Cleostenes Farias do Vale, assumiu a
direção da referida escola a Prof. Zita Santana Garcia
Martins, pelo período de um ano. Em seguida assumiu a
direção o Professor/Pedagogo Francinaldo de Oliveira
Pinto, onde permaneceu por sete anos e seis meses.
Atualmente a escola esta sob a direção da Professora
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Licenciada em Letras Samea Yared que a assumiu no dia
07 de agosto de 2012 permanecendo nos dias atuais.
No início, a Escola Etério Teixeira funcionava
apenas com Educação Infantil, posteriormente passou a
pertencer à rede Municipal, quando foi implantado o
primeiro grau de primeira a quarta série e em 1997, em
obediência a Lei 9.394/96, que estabelece as Novas
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o primeiro grau
passou a ser denominado Ensino Fundamental. Em 2002,
entrou em funcionamento o Ensino Fundamental de quinta
a oitava série e no ano 2006 foi implantada a Educação de
jovens e adultos-EJA.
Após alguns anos oferecendo o Ensino
Fundamental de oito anos, a Escola Etério Teixeira está
implantando a nova modalidade de ensino Fundamental de
nove anos com o primeiro e segundo ano gradativamente,
paralelo ao Ensino Fundamental de oito anos.
Atualmente a escola dispõe de 52 funcionários
sendo 48 efetivos e 4 temporários distribuídos nas
categorias: administrativo, docente, pedagógico e apoio
operacional, conta com uma clientela de 600 alunos sendo
distribuídos nas modalidades de Ensino Fundamental de 4ª
a 8ª séries e modalidades da EJA de 3 a 4 etapas do Ensino
Fundamental, funcionando em três turnos: Matutino,
Vespertino e Noturno respectivamente. No mandato do
então Prefeito João Damasceno Figueiras, a escola foi
construída no padrão MEC na Avenida José Rafael
Valente.
No ano de 2010, a escola foi contemplada com
uma sala de Atendimento Educacional EspecializadoAEE, e ofertou o atendimento no contra turno tendo uma
demanda de 20 alunos com diversos tipos de limitações
como: cegueira, baixa visão, surdez, deficiências
múltiplas, deficiência física e deficiência intelectual. No
ano de 2012, foram ampliadas 03 salas e uma área para o
desenvolvimento das atividades educacionais na gestão do
excelentíssimo João Damasceno Figueiras.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Dos entrevistados, 10,3% consideram a
coleta do lixo boa; 46,2 dizem ser regular; 42,3 consideram
ruim e 1.3% não souberam responder. Do destino do lixo
produzido e não coletados 13.7% queimam o lixo e 86,3%
dizem ter o lixo recolhido pelo serviço de limpeza (gari).
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito pela rede geral de distribuição (24,8%); por meio do
micro abastecimento comunitário (poço artesiano) (6%) e
poço doméstico (69,2%); 29,9% recebem água sem
tratamento; 66,7% recebem água clorada e 3,4% utilizam
água filtrada.
Esgoto: Quando perguntados sobre a condição
de esgoto, 1,3% responderam ser regular; 10,3%
consideram ruim e 83,3% dizem não existir uma rede de
esgoto; 5,1% não souberam responder. Com isso, 0,9% dos
entrevistados dizem lançar o esgoto do banheiro ou
sanitário é lançado na rede geral; 71,3% utilizam fossa
séptica; 6,1% utilizam sumidouro e 21,7% despejam os
resíduos a céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 7,2% não sabem ler/
escrever; 35,1% possui o ensino fundamental incompleto;
16,2% possui o ensino fundamental completo; 11,7%
possui o ensino médio incompleto e 18,9% possui o ensino
médio completo; 7,2% possuem o ensino superior
incompleto e 3,6% possuem o ensino superior completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
verminoses (9,1%); doenças respiratórias (12,1%); hepatite
(1,5%); Diarréia (18,2%); outras viroses (9,8%) problemas
de pele (2,3%); problemas de coração (0,8%); problemas
ósseos e/ou articulação (4,5%); diabetes (5,3%) e 1,5%
disseram ter outras doenças; 34,8% dos entrevistados
disseram não haver caso de doenças.
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As declarações mostram que 62,7% dos
entrevistados recorrem a postos de saúde; 0,8% recorrem
ao médico do plano de saúde; 20,3% recorrem ao hospital
público; 16,1% utilizam dos serviços de hospital privado.
Quanto ao atendimento de saúde, 6,8%
consideram o atendimento bom; 64,1% consideram o
atendimento regular; 27,4% dizem ser ruim; 0,9% dizem
não existir e 0,9% não souberam responder. Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências, 3,8%
consideram o atendimento bom; 6,4% dizem ser regular;
6.4% consideram ruim; 80,8% dizem não existir e 2,6%
não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
7,7% consideram o serviço bom; 12,8% consideram ruim;
53,8% dizem que não existe e 10,3% não souberam
responder. Outro dado de avaliação foi a qualidade do
ensino. Em relação a este os resultados mostraram que
16,7% consideraram bom; 69,2% consideram este item
regular e 10,3% julgam ruim. Outros 3,8% não souberam
responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 78,6% dos entrevistados possuem o documento de
propriedade do terreno onde moram, mas 18,8% não
possuem; outros 2,6% não souberam responder.
Questionados sobre as características do terreno, 92,3%
dos entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme e 7,7% disseram viver em área de igapó. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 81,2% disseram que a casa
onde moram é própria; 12,8% moram em casa alugada e
6% possuem suas casas cedidas.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
utilizam carro (9,7%); bicicleta (17%); ônibus (0,8%);
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moto (23,1%); carroça/carro de boi (0,4%); moto-táxi
(8,9%); a pé (39,7%); canoa/bajara (0,4%).
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação ao
abastecimento de água na comunidade onde eles vivem
17,9% dizem ser bom; 11,5% consideram regular; 56,4%
julgam ruim; 12,8% dizem não existir e 1,3% não
souberam responder.
Urbanização das ruas: 6,4% dos entrevistados
julgam a urbanização regular; 24,4% dizem ser ruim;
61,5% dizem não resistir e 7,7% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Em 73,5% das respostas dos entrevistados
confirmam que nenhum dos menores de 18 anos trabalha;
11,1% responderam que apenas um menor trabalha; 8,5%
dos questionados disseram que dois menores trabalham e
6,8% responderam que três ou mais menores contribuem
com a renda familiar. Quanto à renda familiar, 0,9% não
possuem renda e 13,7% recebem menos de 01 salário
mínimo; 76,1% recebem de 1 a 2 salários mínimos
mensais; 8,5% mais de 2 a 3 salários mínimos mensais;
0,9% mais de 3 a 5 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 1,3%
julga a segurança pública boa; 26,9% julgam regular;
64,1% dizem ser ruim; 7,7% dizem que a segurança
pública não existe.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 94,7% disseram que sim e 2,6% disseram que
gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 14,1%
dizem que nunca participam; 59%, às vezes e 26,9%, na
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maioria das vezes, participam. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 65,4% responderam que sim; 6,4% não
participariam e 28,2% talvez/depende participariam.
Visão compartilhada de futuro
Perguntados o que consideram mais importante,
69,2% dos entrevistados disseram que consideram o
atendimento à saúde como o mais importante; 5,1%
consideram o atendimento ao portador de deficiência;
5,1% responderam creches; 5,1% se preocupam com a
qualidade de ensino e 15,4% com a qualificação
profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 2,6% responderam áreas de
lazer/esportes; 5,1% programação cultural; 3,8% limpeza
de ruas e terrenos e 88,5%, segurança pública. Também
foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 2,6% áreas verdes; 37,2 arborização de ruas;
3,8% praias/balneários; 1,3% rios e lagos; 55,1%
qualidade do ar.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS PEDEOP
a) Local de trabalho: nestas escolas a maioria
dos docentes são mulheres (83,3%) de faixa etária
variando entre 31 a 40 anos, sendo que a maior parte é
contratada (25%), apresentando estes 6 a 10 anos
trabalhando a partir de contrato (33,3%) e os concursados
(75%) possuem de 6 a 10 anos de serviço. A maioria
leciona nas séries finais do ensino fundamental (70,4%).
b) Formação e motivação: A maioria dos
professores já possui uma graduação (87,5%), sendo a
maior parte (91,7%) do tipo licenciatura plena, distribuídos
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em cursos de letras (24%) e pedagogia (16%). Em relação
à instituição, a maioria cursou em unidades privadas e de
forma presencial. Quanto à formação continuada a maioria
(65,2%) respondeu que participou de cursos de
capacitação, os demais (34,8%) não participaram em
instituição privada de forma presencial e consideraram
inadequados (50%) aos programas das disciplinas que
lecionam.
Em escala de importância, os professores
apontaram como as principais razões limitantes de seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (54,2% muito importante); 2º) Falta
de mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (29,2% muito importante), falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(41,7% muito importante); 3º) falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola (37,5%), falta de
compromisso institucional com a formação docente, falta
de vontade e motivação pessoal (62,5%muito importante);
4º) falta de programas de incentivos por parte das
secretarias de educação (58,3% muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Melhoria de função/salário na escola (54,2% muito
importante); 2º) Interesse pessoal (87,5% muito
importante); 3º) Melhoria do desempenho profissional
(70,8% muito importante); 4º) Incentivo por parte da
Secretaria de Educação (50% muito importante); 5º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
de interesse (62,5%muito importante), temáticas novas
e/ou diversificadas (70,8% muito importante); 6º) oferta de
equipamentos de apoio: computador, internet, kits de
formação, etc. (62,5% muito importante).
A maioria dos professores manifestou o desejo
pela oferta de cursos visando a um melhor desempenho de
suas atividades de ensino, principalmente em curso de
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libras (13,9%), a maioria (83,3%) julgou estar apta a
participar de curso de educação continuada a distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Melhores salários,
interesse dos alunos, salas de aula adequadas, lotação em
um só local (83,3% muito importante); Recursos didáticos
para implementar práticas, inclusive laboratório (87,5%
muito importante), 2º) articulação entre alunos, professores
e gestores, bom desempenho dos alunos, tempo destinado
à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos
(75% muito importante), qualificação e atualização de
conteúdos específicos (58,3% muito importante), número
adequado de alunos em sala de aula (66,7%); 3º) atuação
em processo de gestão participativa (50% importante),
possibilidade de assumir cargos administrativos (29,2%
importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) convívio social, programas
e/ou projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino
voltada para a memorização do conteúdo, integração dos
espaços de cidadania escola-comunidade, maior inclusão
social, facilidade de acesso à informação via internet,
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer,
aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, facilidade de deslocamento para a escola
(70,8% muito importante); 2º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação
professor-aluno, merenda escolar, salas de aula adequadas
(58,3% muito importante); 3º) Acesso a fontes
bibliográficas variadas (62,5% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a maioria dos professores (66,7%) afirma ter
recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina e aqueles que as receberam incorporam em
suas aulas e trabalham algum tema transversal em sua
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disciplina. Como temas indicados temos, em escala de
densidade de utilização: Ética (16,7%), Saúde (23,1%) e
Pluralidade cultural, Meio ambiente, Orientação sexual
(15,4% cada). São trabalhados integrados aos conteúdos
disciplinares, em parceria com outras disciplinas, sendo
que, na escala de associação de densidade, temos: Ciências
(16,7%), Geografia (20%), História (13,3%) e Matemática
(6,7%), Estudos Amazônicos (10%) e Português (15%). Os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições. O curioso é que todos os
entrevistados alegaram desconhecer o projeto político
pedagógico da escola, e por conta disso, não sabem se ele
contempla os temas transversais. A maioria (62,5%)
afirmou que os temas trabalhados, em eventos escolares,
são orientados pela transversalidade, sendo que todos
desenvolvem o tema por disciplina específica. A maior
parte (56,5%) sente-se motivada em participar desses
eventos, e a maioria dos alunos sempre estaria motivada a
participar (50%), principalmente na seguinte escala de
prioridade: 1º) Violência (doméstica, escolar, gangues,
etc.) 2º) meio ambiente da região (floresta amazônica,
biodiversidade),
problemas
ambientais
locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc), problemas
ambientais globais, cultura regional (música, dança, festas,
literatura, etc.), saúde do corpo e saúde mental, bem estar
social (família, religião, preconceitos, etc.), (70% muito
importante); 3º) doenças sexualmente transmissíveis, sexo,
gravidez e drogas (45% alto); 4º) Saúde (doenças crônicas,
câncer, diabetes, hipertensão, etc) (58,3% muito
importante); 5º)questões étnicas (indígenas, quilombolas,
etc.) (54,2% médio); 6º) violência sexual (pedofilia,
exploração sexual, etc), equipamentos tecnológicos e
eletrônicos, cultura globalizada (hip hop, funk, grafite, etc),
(37,5% muito importante); 7º) vestuário e veículos (41,7%
médio); 8º) profissão, renda e emprego, línguas locais
(oriundas das famílias tupi-guarani, jê, karib) (39,1%
médio). No contexto escola-comunidade os principais
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temas mencionados como importantes para serem
trabalhados transversalmente foram: cultura, meio
ambiente, cultura regional, pluralidade cultural (45,8%
alto).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (72,7%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como
laboratórios e sala multimídia, as questões referentes a
esses itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acervo bibliográfico não é
adequado (83,3%), composto principalmente de: literatura
infantil (28,6%), literatura juvenil (14,3%), literatura de
autores regionais (7,1%), livros didáticos (21,4%), livros
paradidáticos (0%), jornais, revistas (7,1%) e literatura
Brasileira (21,4%). A maior parte (40%) afirmou que os
alunos utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de sua
disciplina.
Em referência aos livros didáticos, os
professores afirmaram (100%) categoricamente que os
livros são recebidos via Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD) e que estes livros são escolhidos pela
Comissão de Professores (75%) e utilizados pelos
professores (77,3%). Além destes, outros livros são
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utilizados pelos docentes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares (27,8%) e que têm como
critério principal empregado para a adequação dos
conteúdos (73,9%). O fato de contribuírem, em sua maior
parte (75%), para o alcance dos objetivos propostos para a
sua disciplina, reforça em sua maioria (50%) a
metodologia de ensino centrada na memorização e oferece
questões problematizadoras e estimulantes à curiosidade
dos alunos (66,7%), mas os livros não são ricos em relação
ao conteúdo e à apresentação (50%), privilegiam
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (54,2%) e estão defasados em relação à dinâmica
dos processos de ensino e aprendizagem (41,7%), muito
embora, estimulem a multidisciplinaridade (60,9%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (41,7%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(70,8%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (66,7%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (62,5%), mas, contemplam
parcialmente a realidade e os elementos culturais locais
(66,7%), porém, estão adequados às orientações
curriculares oficiais (58,3%).
PLANO DE AÇÃO
Tema delimitado: sexualidade na escola
Resumo do plano: a escola precisa e deve ajudar
a preparar os alunos para viver sua sexualidade de forma
responsável e saudável; nesse contexto, a ação tem por
finalidade levar informações que despertem a comunidade
para a problemática da sexualidade em busca de soluções.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF FREI GUIDO
Informações Básicas
Código INEP: 15005208
Escola: EMEIF FREI GUIDO
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
A comunidade de Camburão foi fundada em 13
de junho de 1952, pelo cearense Afonso Honorato Araujo
(Figura 5), nascido em 02 de março de 1911 e falecido, de
morte natural, em 23 de agosto de 2001.

Figura 5. Afonso Honorato Araujo, fundador do
distrito Camburão
Segundo relatos, a localidade recebeu o nome de
Camburão porque os caçadores diziam que a região
assemelhava-se a um buraco, pois era baixa enquanto
que as comunidades no entorno eram altas. As famílias
que chegavam ao local perceberam que a terra era boa
para plantios e passaram a viver da agricultura via
plantação de feijão, arroz, mandioca, milho e juta, além do
extrativismo do cumaru, castanha. Outros, visando tanto ao
consumo e à venda, viviam da caça.
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O senhor José Gualberto Dutra, nascido em 13
de março de 1905, foi um dos primeiros moradores da
comunidade, tornando-se representante desta, assumindo,
inclusive, postura de liderança, a exemplo de quando havia
missa, ele pedia aos donos de tabernas para fechá-las e
irem à igreja, os quais prontamente obedeciam. O Sr.
Gualberto buscou benefícios para Camburão indo,
inclusive, até Belém falar com o então governador Jarbas
Passarinho, conseguindo um caminhão apelidado de
abacate, para transportar as pessoas e os produtos agrícolas
para a venda. Ressalta-se que o Sr. Gualberto possuía uma
casa de farinha, a qual cedia aos comunitários para
trabalharem.
O distrito de camburão é conhecido pela
população local como “a terra do já teve”, pois, em
determinado momento, já teve cartório, clube de esporte,
clube de jovens, campo de pouso, creche, correio, casa de
força de luz, delegacia, entre outros e, hoje, nada mais
desses serviços funcionam, a exemplo do posto de saúde,
logo quando fundado, oferecia atendimento médico e
odontológico de 15 em 15 dias e hoje se encontra
desativado.
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Figura 6. Estruturas e serviços não mais existentes na
comunidade de Camburão. A) posto de saúde. B)
cartório. C) casa de força e luz. D) casa das mães.
A primeira escola, Frei Guido, funcionava em
um barracão de barro coberto de palha, onde em 05 de
junho de 1964, foi construído o prédio de alvenaria. Frei
Guido fundou assim a primeira escola e a primeira
professora foi a Senhora Anita Costa, que lecionava do 1ª a
4ª série. Em 2004, uma nova estrutura foi implantada pela
prefeitura local.
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Figura 7. Escola Frei Guido. A) Primeira escola, em
alvenaria, 1964. B) Estudantes da antiga escola Frei
Guido.
Na festa da padroeira da comunidade, antes
existia uma acirrada competição de rainhas na disputa de
juntar carteiras de cigarro vazias para fazer artesanato,
como vasos de flores, porta-joias, sexto de flores. A partir
de 1980 houve uma mudança em relação às rainhas que
representavam os partidos: um de cor vermelho e outro de
cor azul. O vermelho era o tradicional campeão. Então, no
ano de 1985, uma jovem entrou no partido azul e foi a
primeira vencedora, a partir daí os comunitários passaram
a aceitar a cor azul com satisfação.
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Figura 8. Festividade do Azul e Vermelho. A) Primeira
rainha do partido azul a ganhar em 1985 (Jucilene
Barbosa de Lira); C) Nova escola edificada em 2004.
Houve também em Camburão o clube de jovens,
denominado JUCRE - Jovens Unidos com Cristo, com
objetivo de incentivar a juventude na religiosidade por
meios estudos bíblicos e orientações diversas. A
comunidade possui duas igrejas católicas, estando um em
processo de construção, ambas em alvenaria.
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Figura 9. Igrejas da localidade. A) Igreja católica em
funcionamento.
B) Igreja católica em fase de
construção.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DAS
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Frei Guido, 100% das pessoas
questionadas responderam não usufruir da coleta de lixo,
com isso, o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – segundo os que responderam – é a queimada
(99,4%). Os que não queimam, enterram esses resíduos
(0,6%).
Água: As respostas, em sua totalidade, dizem
que o abastecimento é feito por poço doméstico (100%).
Dos entrevistados, 57,1% declaram que a água é tratada e
as formas de tratamento utilizadas são cloração (99,3%);
filtragem (0,5%) e fervura (0,2%). Esses dados mostram
que, dos entrevistados dessa escola, pouco mais de 50%
consomem água tratada.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto, com isso a maioria (70%)
destina dejetos em fossa séptica; 25,9% em sumidouros e
4,1% despejam ao céu aberto.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
42,7%, seguida dos que possuem ensino fundamental
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completo (29,3%); os que não sabem ler/escrever (8,7%);
os que possuem ensino médio incompleto (7,3%); os que
possuem ensino superior completo (5,3%); os que possuem
ensino médio completo (4%) e por fim os que possuem
ensino superior incompleto (2,7%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
verminoses (26,2%), seguida por viroses (18,8%); diarreia
(11,8%); doenças respiratórias (8,3%); hepatite (4,8%);
diabetes (2,6%); problemas de coração (0,4%) e malária
(0,4%). Ressalta-se que o percentual de 24,9% disse não
ter havido ocorrência de nenhuma doença, podendo isso
ser reflexo de outros fatores que influenciam na
conservação da saúde.
As declarações mostram que 91,8% recorrem a
agentes comunitários de saúde para seu atendimento; 5,9%
recorrem a hospitais públicos e 2,4% ao posto de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 88.8% julgam
não existir; 10,6% o julgam ruim e 0,6% o consideram
regular e 13,3%. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 100% dos entrevistados
declararam não existir, mostrando certo desconhecimento
em relação a esse quesito.
Quando questionados sobre a assistência social,
100% dos entrevistados testemunharam não existir,
testemunhando assim outra deficiência. Outro dado foi a
qualidade do ensino. Em relação a esta questão, os
resultados mostraram que 50% consideraram regular;
45,3% julgam boa e 4,7%, ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 76,5% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno e 22,4% possuem, dessa forma fica
visível a falta de formalidade na maioria das respostas
nesse aspecto questionado. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
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responderam que vivem em área de terra firme e nenhum
em áreas inundáveis. Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente
outros, 88,8% dizem que a casa onde moram é própria;
5,3% dizem que sua residência é alugada e 5,9% declaram
que são moradores de residência alugada.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria, 31,9%, usa ônibus; 27,2%, moto; 17,6%,
bicicleta; 11,9% andam a pé; 6,9% usam carroça/carro de
boi; 3,6% utilizam carro; 0,6%, Van/kombi e 0,3%,
cavalo/jegue/mula.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 78,1%
dos entrevistados disseram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; 14,8% responderam que um apenas
trabalha; 6,5% dos questionados disseram que dois
menores trabalham e 0,6% apenas responderam que três ou
mais menores trabalham. Quanto à renda familiar, 58,2%
recebem de 1 a 2 salários mínimos; 35,9% possuem renda
de menos de 1 salário; 4,1% de 2 a 3 e 1,8% respondeu não
possuir renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
consideram inexistente a segurança pública, tais dados
fornecem base para a inferência de que há ocorrência de
violência urbana na referida localidade.
Cidadania
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Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 92,9% disseram que sim e 7,1% responderam
que parcialmente, isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 70%
responderam que participam às vezes; 26,5% nunca
participam e 3,5% participam somente às vezes das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 99,4%
responderam que participariam e 0,6% talvez
participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados, 78%, o aspecto
mais importante é o atendimento à saúde e para 10% o
item mais importante é a qualidade do ensino; 4,7%
consideram as creches um quesito que merece destaque;
4,1%, a assistência social (ou ações sociais); 1,2% prioriza
o atendimento aos portadores de deficiência e 1,2%, os
cursos de qualificação profissional.
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Figura 10- Item sócio ambiental considerado mais importante
pelos entrevistados

Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 83,3% consideram a segurança pública
como ponto mais importante; 10,1%, limpeza de ruas e
terrenos; 3,6%, programação cultural e 3%, áreas de
lazer/esporte. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 49,4% consideram mais
importantes a qualidade do ar; 27,6%, as áreas verdes;
11,8, praias/balneários; 6,5%, arborização de ruas e
somente 4,7% consideram importante rios e lagos.

PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS –
PEDEOP
Identificação e Vínculo
Participaram da pesquisa 20 professores da
escola Frei Guido, sendo que destes, 65% São do sexo
feminino e 35% do sexo masculino. A idade
correspondente aos entrevistados varia de 18 a 50 anos,
sendo que a maioria (65%) está no intervalo de 18 a 30
anos.
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Figura 11. Idade dos professores entrevistados pelo
PEDEOP da escola Frei Guido.

Local de Trabalho
Dos professores entrevistados, 85% têm vinculo
de contrato de trabalho na escola e apenas 15% são
concursados, o tempo de serviço de todos os professores
varia de 2 a 5 anos. Em relação ao segmento que os
professores lecionam, o resultado indica que um professor
atua na educação infantil, 63,6% dos professores lecionam
no ensino fundamental séries iniciais e sete professores
lecionam no ensino fundamental séries finais. Os
professores da educação infantil e do ensino fundamental
séries iniciais não responderam em que séries lecionam e
nem as disciplinas que ministram aula. Apenas 4,5% dos
professores que lecionam no ensino fundamental e séries
finais responderam que lecionam para o sexto e sétimo
ano, as disciplinas de Ensino Religioso e Português. A
média carga horária trabalhada desses professores é de 112
horas mensal. Nenhum dos professores possui outra
atividade na escola e nem leciona ou trabalha em outra
escola.
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Formação e Motivação
Todos os professores possuem ensino médio
completo, no qual foi realizada a formação de professores
o antigo Normal. 70% dos professores possuem nível de
graduação completo, em licenciatura plena (94,1%). Sendo
que 52,9% desses professores têm sua formação em
instituição privada, 35,3% em instituição pública federal.
Sendo a maioria (41,2%) em modalidade presencial.

Figura 12. Modalidade de participação da formação
superior dos professores entrevistados pelo PEDEOP
da escola Frei Guido.
Os professores da escola Frei Guido não
responderam se participaram ou não de algum
curso/programa de formação continuada ou capacitação
didática. Todos os professores vinculados à escola de
pesquisa, que responderam aos questionários de PEDEOP,
60% afirmam considerar que os conhecimentos teóricos e
práticos adquiridos durante sua formação são adequados,
enquanto os 40% restantes, consideram-se plenamente
adequados aos programas das disciplinas que lecionam.
Em seguida serão elencadas em grau de
importância as opiniões sobre as razões que limitam o
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aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores, apresentadas nos próximos oito gráficos.
Com relação à falta de tempo em função de
carga horária em duas ou mais escolas, a maioria (50%)
respondeu ser indiferente a essa informação.

Figura 13. Razões que limitam o aprimoramento e/ou
atualização profissional desses professores: falta de
tempo em função de carga horária em duas ou mais
escolas.
Com relação à falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola, a maioria (88,9%)
respondeu esse ser um fator muito importante e 11,1%
responderam ser importante, para auxiliar no aumento de
procura para aprimoramento e atualização dos professores.
A falta de compromisso institucional com a
formação docente é uma razão que a maioria (55,6%) dos
professores que participou dessa pesquisa, respondeu como
um fator importante para auxiliar no aumento de procura
para aprimoramento e atualização dos professores.
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Figura 14. Razões que limitam o aprimoramento e/ou
atualização profissional desses professores: falta de
compromisso institucional com a formação docente.
A falta de vontade e motivação profissional são
fatores que metade (66,7%) desses professores que
participou dessa pesquisa, considera como um fator regular
para auxiliar no aumento de procura para aprimoramento e
atualização.
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Figura 15. Razões que limitam o aprimoramento e/ou
atualização profissional desses professores: falta de
vontade e motivação pessoal.
A falta de programas de incentivos por parte das
Secretarias de Educação é uma das razões considerada
muito importante pela maioria (77,8%) dos professores da
escola Frei Guido que participaram como entrevistados do
PEDEOP; 22,2% desses professores consideram como
fator importante, para auxiliar no aumento de procura para
aprimoramento e atualização dos professores.
Outro aspecto também considerado muito
importante pela maioria (66,7%) desses professores é a
falta de mecanismos de cobrança, especialmente por parte
do estado e do município e 33,3% dos professores
consideram importantes.
A falta de possibilidade operacionais em função
da distância física é um aspecto que a maioria dos
professores da escola Frei Guido que participaram como
entrevistados do PEDEOP consideram como um fator
indiferente para auxiliar no aumento de procura para
aprimoramento e atualização dos professores.
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Figura 16. Razões que limitam o aprimoramento e/ou
atualização profissional desses professores: falta de
possibilidades operacionais em função da distância
física.
A falta de recursos financeiros também é uma
razão que a maioria (55,6%) desses professores considera
como um fator importante e 33,3% consideram muito
importante, para auxiliar no aumento de procura para
aprimoramento e atualização dos professores.
Os professores expressaram a opinião sobre as
razões
que
estimulam
sua
busca
pelo
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.),
nos próximos gráficos seguem a ordem de prioridade para
diversos motivos que afetam essa opinião.
O primeiro motivo que estimula os professores
da escola Frei Guido, que participaram como entrevistados
do PEDEOP, a buscar aprimoramento/atualização
profissional (participação em cursos, eventos, acadêmicocientíficos, workshops etc.), é o interesse pessoal,
considerado importante para maioria desses professores.
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Figura 17. Razões que estimulam o aprimoramento
e/ou atualização profissional desses professores:
interesse pessoal.
Outra razão para medir o estímulo desses
professores
na
busca
aprimoramento/atualização
profissional (participação em cursos, eventos, acadêmicocientíficos, workshops etc.), é o incentivo da Secretaria da
Educação, sendo que a maioria, 44,4%, considerou
importante, e 11,1%, muito importante.

Figura 18. Razões que estimulam o aprimoramento
e/ou atualização profissional desses professores:
incentivo por parte da Secretaria de Educação.
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A melhoria do desempenho profissional é uma
das razões consideradas muito importante para maioria dos
professores do que diz respeito ao estímulo para a busca do
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.).

Figura 19. Razões que estimulam o aprimoramento
e/ou atualização profissional desses professores:
melhoria do desempenho profissional.
A melhoria de função/salário na escola é um dos
motivos considerados muito importante para maioria dos
professores no que diz respeito ao estímulo para busca do
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.).
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Figura 20. Razões que estimulam o aprimoramento
e/ou atualização profissional desses professores:
melhoria de função/salário.
Todos os professores dessa escola informam ser
muito importante (50%) e importante (50%) estímulo para
busca
do
aprimoramento/atualização
profissional
(participação em cursos, eventos, acadêmico-científicos,
workshops etc.) a implementação de temáticas novas e/ou
diversificadas.
Todos os professores que participaram da
pesquisa do PEDEOP na escola Frei Guido colocam como
positivo a vontade de que sejam ofertados cursos em prol
de melhor desempenho de suas atividades de ensino. Ainda
sugeriram tipos e temas de possíveis cursos que possam
auxiliar em tais atividades, sendo que a maioria (34,4%)
sugeriu, como prioridade, cursos de especialização/pósgraduação.
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Figura 21. Sugestão de cursos em prol de melhor
desempenho de suas atividades de ensino.
A grande maioria (90%) dos professores dessa
escola que responderam ao questionário do PEDEOP se
considera apta a participar de cursos de educação
continuados a distância e 10% não se consideram aptos.
Desses professores que não se consideram aptos, a maioria
deles (50%) diz ser pela falta de capacitação em
informática.
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Figura 22. Causas da não aptidão dos professores da
escola Frei Guido em participar de cursos de educação
continuada a distância.
Em seguida será apresentada a hierarquização da
visão do professor por medidas do grau de importância de
fatores que motivam a atuação do professor. Com relação
aos recursos didáticos para implementar práticas, inclusive
laboratórios, o tempo destinado para trabalhar os
conteúdos teóricos e práticos, melhores salários, a
articulação entre alunos, professores e gestores, o
interesse, o bom desempeno dos alunos, a qualificação e
atualização em conteúdos específicos, a quantidade de
alunos adequada em sala de aula, a possibilidade em
assumir cargos administrativos, o diálogo com outros
professores sobre questões da disciplina, atuação em
processo de gestão participativa salas adequadas e lotação
em um só local são fatores que todos professores
consideram muito importante e importante como
motivação do desempenho do professor.
Os próximos gráficos hierarquizarão a visão do
professor por medidas do grau de importância de fatores
que motivam o aluno. Com relação à convivência social,
programas e/ou projetos dirigidos aos alunos, facilidade de
acesso a informações via internet, facilidade de acesso a
contextos informacionais e de lazer, aprendizado por meio
de atividades lúdicas e participativas, acesso a fontes
bibliográficas variadas, estímulo docente e relação
professor-aluno, facilidade de deslocamento para a escola,
merenda escolar e salas de aula adequadas, são fatores que
os professores respondem ser importantes ao estímulo da
aprendizagem dos alunos.
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Figura 23. Grau de importância no estímulo dos alunos
– convívio social.

Figura 24. Grau de importância no estímulo dos alunos
– programas e/ou projetos dirigidos aos alunos.
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Figura 25. Grau de importância no estímulo dos alunos
– facilidade de acesso a informações via internet.

Figura 26. Grau de importância no estímulo dos alunos
– facilidade de acesso a contextos informacionais e de
lazer.
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Figura 27. Grau de importância no estímulo dos alunos
– aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas.

Figura 28. Grau de importância no estímulo dos alunos
– acesso a fontes bibliográficas variadas.
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Figura 29. Grau de importância no estímulo dos alunos
– estímulo docente e relação professor-aluno.

Figura 30. Grau de importância no estímulo dos alunos
– facilidade de deslocamento para escola.
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Figura 31. Grau de importância no estímulo dos alunos
- merenda escolar.

Figura 32. Grau de importância no estímulo dos alunos
– salas de aula adequadas.
Todos os professores consideram muito
importante e importante fatores como integração dos
espaços de cidadania Escola-Comunidade e estímulo da
família, como motivação aos alunos.
Na visão desses professores, metodologias de
ensino voltadas para memorização de conteúdos quando se
refere a estimular os alunos, é um fator que a maioria dos
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professores considera regular (50%), também é
considerado como regular para maioria (50%) o fator
articulação dos conteúdos e sua relação com a realidade
socioambiental e cultural.

Figura 33. Grau de importância no estímulo dos alunos
– metodologias de ensino voltadas para memorização
de conteúdos.

Figura 34. Grau de importância no estímulo dos alunos
– articulação dos conteúdos e sua relação com a
realidade socioambiental e cultural.
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Com relação aos fatores maior inclusão social e
expectativa de melhoria de vida e trabalho 33,3% dos
professores acham muito importante, outros 33,3% acham
regulares e 16,7% acham importante e 16,7% acham pouco
importante, sendo assim é bastante dividida a opinião dos
professores dessa escola em relação a esses fatores.
Os gráficos apresentados abaixo medem o grau
de importância de dois fatores que influenciam na
motivação dos alunos, segundo visão dos professores que
lecionam na escola Frei Guido.
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Figura 35. O grau de importância de dois fatores que
influenciam na motivação dos alunos, segundo visão
dos professores que lecionam na escola Frei Guido.
Temas Transversais
Todos os professores que participaram do
PEDEOP da escola Frei Guido, informam que já tiveram
acesso a orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina e incorporam as ideias e sugestões
apontadas por orientações oficiais para o ensino, também
todos trabalham algum tema transversal integrado em suas
disciplinas. Sendo o mais citado (30,8%), o tema meio
ambiente. Todos os professores fazem parceria desses
temas a outras disciplinas além das trabalhadas por eles,
sendo ciência a mais partilhada em temas transversais.

Figura 36. Grau de importância de dois fatores que
influenciam na motivação dos alunos, segundo visão
dos professores que lecionam na escola Frei Guido.
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Figura 37. Disciplinas que trabalham
transversais em parceria na Escola Frei Guido.

temas

A maioria (50%) dos professores da Escola Frei
Guido conhece o Projeto Político Pedagógico (PPP) da
escola. Destes, 60% não souberam responder se o PPP
contempla temas transversais.

Figura 38. Informação se o PPP contempla temas
transversais na Escola Frei Guido.
Na definição dos temas a serem trabalhados nas
disciplinas nos eventos escolares de integração (ex: feira
de ciências, exposições, etc.), 85,7% dos professores
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dizem estar orientada pela transversalidade. E 85% dos
professores dizem que o desenvolvimento dos temas
nesses eventos é conduzido multidisciplinarmente. Todos
os professores dizem estar motivados a realizar e participar
desse tipo de eventos. Quando julgam o interesse do
alunado em participar desse tipo de eventos, a maioria
acha que é muito alto ou alto.
No que diz respeito ao grau de interesse dos
alunos a determinados temas, foi elencado pelos
professores o nível desse interesse, como demostrados nos
gráficos a seguir. Na visão dos professores é possível
perceber que questões ambientais, saúde, esporte e lazer e
equipamentos tecnológicos e eletrônicos, despertam
interesse do alunado da escola Frei Guido (Figuras 39 e
40).
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Figura 39. Grau de interesse dos alunos a diversos
temas, medidas %.
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Figura 40. Grau de interesse dos alunos a diversos
temas, medidas em %.
Infraestrutura de Apoio Pedagógico
Todos os professores que responderam ao
questionário PEDEOP da escola Frei Guido, informam que
a escola só possui sala de aula de infraestrutura
pedagógica. Não há laboratório de ciências. Os alunos não
utilizam a internet como recurso para as atividades
escolares. Não existe projeto de internet educativa na
escola. Não há captação de projetos como TV escola,
Rádio pela educação. Na escola também não há materiais
audiovisuais de apoio didático-pedagógico (filmes,
documentários, séries educativas, etc), e os professores não

74

consideram os recursos audiovisuais importantes para suas
disciplinas e não usam esse tipo de recurso. 80 % dos
professores da escola Frei Guido dizem não produzir seu
próprio material didático.
Biblioteca e Sala de Leitura
Na escola Frei Guido não existe biblioteca e sala
de leitura, 100 % dos professores consideram que o acervo
bibliográfico não é adequado e não é suficiente. 100% dos
professores informam que o acervo bibliográfico da escola
é composto dos livros didáticos.
Livro Didático
Quando questionados sobre a distribuição dos
livros na escola pelo PNLD, a maioria (90%) informou que
a escola recebe livros pelo PNLD, e quanto à escolha dos
livros, 100% afirmaram ser a secretaria estadual ou
municipal.
Quando questionados sobre a utilização dos
livros didáticos ofertados pela escola, a maioria (70%)
informou que os utiliza e 25% informaram que os utilizam
parcialmente. A maioria 53,3% diz utilizar também outros
livros para complementar as atividades de docência.

Figura 41. Outras fontes bibliográficas utilizadas para
preparo das atividades de docência dos professores da
escola Frei Guido.
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A maioria (60%) dos professores leva em
consideração a adequação dos conteúdos dos livros para
então selecioná-los para ser utilizado em aula.

Figura 42. Critérios utilizados para escolha dos livros
didáticos utilizados em aula para preparo das
atividades de docência dos professores da escola Frei
Guido
A maioria dos professores (66,7%) que
utiliza o livro didático informou que este contribui para o
alcance dos objetivos da disciplina que ministra e 33,3%
dos professores dizem que o livro contribui parcialmente.
Os professores assinalaram “SIM”, “NÃO” ou
“PARCIALMENTE”, para a algumas afirmativas sobre os
livros didáticos, que estão descritos no gráfico a seguir
(Figuras 41 e 42).
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Figura 43. Grau de contribuição dos livros didáticos
para diversos fatores, medida em %.
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Figura 44. Graus de contribuição dos livros didáticos
para diversos fatores, medida em %.

PLANO DE AÇÃO
Comunidade: Distrito Camburão
Escola: Frei Guido
Cursista Responsável: Sirlândia Barbosa de Lira
Tema delimitado: alcoolismo
Resumo do Plano: realizou-se uma pequena reunião com
alguns comunitários na qual se apresentou um problema
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frequente na comunidade: o alcoolismo, principalmente na
vida dos jovens, devido à falta de conhecimento sobre os
prejuízos que o álcool causa à saúde e à sociedade.
CROQUI
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF JORGE SADALA
Informações Básicas
Código INEP: 15005275
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

EMEIF JORGE SADALA
Infantil e Ensino Fundamental
ALENQUER
BAIXO AMAZONAS
URBANO
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
O bairro centro é o bairro mais antigo do município
de Alenquer. Tem sua origem com a fundação e o
povoamento
desse
território.
Hoje
residem
aproximadamente 900 famílias, distribuídas em sua
extensão, e onde possui a maior parte dos estabelecimentos
públicos da cidade. Esse fato se deve, por ter sido
justamente o primeiro bairro, então aqui se concentrou os
principais poderes representativos tanto políticos quanto
religiosos.
É um bairro bastante conhecido e apreciado, por
moradores e visitantes, devido às suas belíssimas
construções em estilo colonial, e à concentração da maior
parte dos prédios históricos. É no bairro que fica localizada
a Igreja matriz de Santo Antônio (Figura 45), padroeiro do
município, cuja festividade é realizada todos os anos, de 01
a 13 de junho.
Sua economia gira basicamente em torno do
comércio local, entre as mais variadas modalidades,
Farmácias, loja de conveniência, espaço de acesso à
internet, sorveterias, restaurantes, açougues, padarias,
venda de lanche, costura, trabalho doméstico, e várias
outras fontes de renda existem no bairro. É no bairro
centro, que se concentra a maior parte dos órgãos públicos,
Delegacia, Cartório Eleitoral, Prefeitura Municipal,
Hospital, Correio, INSS, Ministério da Agricultura e
Defesa civil Municipal, Companhia de Saneamento
(Cosampa), Rede Celpa, Adepará, Museu e as escolas
Jorge Sadala, Santo Antonio e Fulgêncio Simões.
Seu limite territorial com outros bairros é
caracterizado da seguinte forma, com o bairro do Aningal
faz limite com a Travessa Dr. Lauro Sodré e esquina da
Rua Dr. Pedro Vicente com a 7 de Setembro. Com o bairro
Santa Izabel tem seu limite estabelecido a partir da Rua
Paes de Carvalho com a esquina da Travessa Dr. Arnaldo
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Moraes; Com o bairro da Luanda partindo da Rua Dr.
Pedro Vicente e esquina com a Trav. Tenente José
Cardoso, fazendo limite sua área até a Av. Surubiú
referente a frente da cidade.
Neste bairro está localizada a Escola Municipal
Jorge Sadala, sendo esta o ponto de referência para
realização do Resgate da Memória do bairro.
Analisando as características do bairro,
percebemos a necessidade de explorar a história de nossos
prédios antigos, e registrar o pouco que ainda resta de sua
memória. De forma que esta linha, não representa a
totalidade dos patrimônios históricos da comunidade. Que
se constitui em plenitude da seguinte maneira:

Figura 45. Igreja matriz de Santo Antonio
IGREJA MATRIZ DE ALENQUER
Consta nos anais que os primeiros contatos entre
europeus e os povos que habitavam a região do baixo
amazonas, especialmente, os que moravam no atual
território de Alenquer, deu-se no final do século XVII. Era
de costume, chegarem juntos os três poderes que
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representavam o governo português no ‘‘novo mundo’’,
para a instalação do processo de colonização: poder
militar, religioso e administrativo (colonos). Em 1693,
instalaram-se na aldeia de Pauxis (Óbidos) e de lá
começaram a formar aldeamentos por toda região. Em
1694, fundaram a aldeia de Curuá – Manema (Curuá) e
1697, a aldeia de Santo Antônio do Surubiú (Alenquer).
Nas aldeias de Pauxis e de Curuá-Manema, o
desenvolvimento material e espiritual se fazia com maior
destaque devido à proximidade com o Rio Amazonas,
onde na aldeia de Pauxis, era embarcada a produção dos
aldeamentos, tais como: madeira, o peixe salgado e as
drogas do sertão. Somente no ano de 1729, a aldeia de
Santo Antônio do Surubiú obteve maior desenvolvimento,
quando os religiosos da Ordem dos Capuchos de Nossa
Senhora da Piedade, juntamente com as tribos ali aldeadas,
mudaram-se do aldeamento de Curuá-Manema para o
aldeamento de Surubiú. Existem várias versões para
justificar essa mudança: Para Fulgêncio Simões, foram as
dificuldades de comunicação no tempo do verão e as
endemias de sezões (Fulgêncio Simões “o Município de
Alenquer, 1908.); Para a Historiadora Áurea Nina, a
mudança foi provocada pela disputa de mão-de-obra
indígena entre colonos e ordens religiosas (Professora e
Historiadora Áurea Nina “texto origem de Alenquer). Já,
no imaginário popular, o responsável pela mudança, foi
Santo Antônio, pois, segundo a versão lendária, foi assim
que aconteceu:
Tudo começou, quando uns pescadores de
Arcozellos, vieram pescar para “essas bandas” e
encontraram a imagem de Santo Antônio dentro de um
igapó que ficava onde hoje se encontra a igreja.
Os pescadores levaram a imagem para a aldeia.
Porém estava a imagem de Santo Antonio, no mesmo
lugar, em cima de um tronco de jutaizeiro. O qual se supõe
que foi ocultado pelo altar, após a construção da igreja.
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Novamente os pescadores levaram a imagem para
Arcozellos onde toda a aldeia ficou sabendo do acontecido.
Os frades resolveram então trancar a imagem
dentro de um oratório (Figura 46). Mesmo assim o Santo
sumiu. Vieram procurá-lo no igapó e lá estava Ele
novamente com os pés molhados e a batina cheia de
carrapicho, marcas da longa caminhada realizada. “Foi aí
então que os moradores de Arcozellos “entenderam” que o
santo queria que eles mudassem para esse local”.
Os motivos da mudança pouco importam. O que
importa é percebermos que uma das formas de estabelecer
o processo de colonização era demarcando território com a
construção do prédio religioso.

Figura 46. Ilustração da imagem de Santo Antônio
trancada dentro de um oratório
Segundo relatos no livro de Fulgêncio Simões, A
igreja matriz teve sua construção iniciada em 1849, no
mesmo local da antiga igreja dos frades, a qual foi em
parte demolida nesse ano, sendo concluída em 1870
(Figura 47).
A partir de 1903 a 1923, podemos constatar
várias reformas efetuadas no prédio da matriz de Santo
Antônio, todas devidamente registradas no Livro de
Tombo da Paróquia, pelo Monsenhor Secundo Bruzzo.
A Église D’Alenquer, em foto de 1901, ainda
sem suas formosas Torres piramidais de Ardósiae. Essas
fotos foram doadas ao museu de Alenquer, por Luiz
Ismaelino Valente.
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Figura 47. Construção da Matriz. (fonte: Acervo do
museu de Alenquer)

Figura 48. Praça da Matriz de Santo Antônio (Fonte:
Acervo do museu de Alenquer)
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Figura 49. Praça da Matriz de Santo Antônio (Fonte:
www.panoramico.com/ Pedro Paulo)
PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL
O Prédio da Prefeitura Municipal tem como
nome oficial Palacete Municipal Intendente Bellarmino
Bentes de Sousa.
Não se pode negar que este é um belíssimo
prédio, que expressa, em sua arquitetura antiga, a história
passada delineada pelas mãos de imigrantes portugueses
que
empregaram
nessa
construção
detalhes
impressionantes de linhas arquitetônicas modernas e
comuns nos grandes centros (Figura 50).

Figura 50. Prédio antigo da prefeitura (Fonte:
www.alenquerpará.com. br/ Fábio Monteiro
Segundo dados da época, havia dificuldade por
parte dos governantes em encontrar operários disponíveis
que residissem na cidade e obtivessem conhecimento
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suficiente para executar uma grande obra, que fosse
diferente e moderna para época.
De acordo com conversas com pessoas antigas,
sempre diziam que o prédio da prefeitura também atendia
como Delegacia (cadeia pública). Daí justifica-se o fato de
a frente que dá acesso para Rua Dr. Pedro Vicente,
apresentar grandes janelas com grades sobrepostas, pois
essa área era destinada à cadeia, que funcionou no prédio
pela década de 50, este espaço era onde ficavam os presos.

Figura 51. Prefeitura de Alenquer (Fonte:
www.panoramio.com/ Pedro Paulo
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Figura 52. Património Arquitetônico da Cidade de
Alenquer, Grupo Escolar Fulgêncio Simões
MERCADO MUNICIPAL
Segundo relatos de algumas famílias antigas, no
mercado municipal só compravam os ricos, quando algum
pobre entrava lá para realizar suas compras, tinha que
esperar, para que fossem separadas encomendas da elite da
época, ou simplesmente conduziam grandes cestas por
cima da cabeça deles enquanto aguardavam ser atendidos.
Naquela época era uma questão de status frequentar o
mercado. Durante a madrugada os serviçais iam deixar as
cestas e as encomendas, dessa forma seus patrões cedo
poderiam ir até lá para receber as pesadas escolhidas.
O Mercado Municipal é considerado dentre
outros um símbolo histórico para a população
alenquerense, que se sente penalizada em perceber que
obras que fizeram parte de sua construção histórica, estão
desmoronando, sem que houvesse iniciativas para sua
conservação (Figura 53). Vejamos o que diz o jornal “O
Surubiú”:
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O prédio do mercado municipal é preocupação
de muitos alenquerenses, no sentido de recuperar e
otimizar esse espaço histórico desse município. Foi com
essa preocupação que a professora, historiadora e
vereadora na gestão de 2004, apresentou um projeto de
Lei, propondo que esse espaço fosse transformado em
museu. Projeto que foi aprovado, porém nunca foi
efetivado.

Figura 53. Mercado Municipal de Alenquer-PA
O Deputado Nilson Pinto conseguiu alocar uma
verba no valor de R$452.260,20, convênio com FDE e
PMA em março de 2011. A tomada de preços foi realizada
em julho de 2011 pela PMA. A empresa vencedora foi:
Amazônia Construções e Avaliações LTDA, de
propriedade do Sr. Sebastião Sousa Neves (Babá). O
Arquiteto Marlon Sousa Correa, de Santarém, faz vistoria
duas vezes por semana.
A reconstrução do Mercado Municipal
iniciou em 03 de Dezembro de 2011. A duração da obra
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era prevista para 180 dias, e o prazo de entrega da obra
seria em junho de 2012. Como podemos constatar, a obra
foi iniciada, porém não concluída, dentro do prazo
previsto, pois estamos em novembro de 2012. Essa
reconstrução já foi alvo de muitos elogios, mas também de
muitas críticas.

Figura 54. Revitalização do Mercado Municipal
O povo também se manifesta e protesta tanto
pela demora da obra como pela forma de construção. No
cercado feito em volta da obra, que deveria ser para
proteger a obra e os transeuntes, acabou se transformando
em situação de grande risco, pois estendeu-se o cercado ao
meio da rua, fato que levou os populares a escreverem a
seguinte frase: “Cuidado, canto da morte”. É assim que
povo Alenquer manifesta-se, rindo da própria desgraça.
CINE INDEPENDÊNCIA
Nos anos 40, o nosso primeiro cinema recebia o
nome de CINE INDEPENDÊNCIA, que funcionava no
prédio da antiga Emater, onde hoje é ocupado pelo Órgão
da Defesa civil municipal e secretaria de Agricultura,
situado na Travessa Santo Antônio.
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Figura 55. Dependências do Cine Independência
Infelizmente pouco se sabe quanto ao
funcionamento do “Cine Independência”, pois possuímos
poucos registros de sua época. Este é o prédio que, por
volta da década de 40, funcionou o referido cinema.
Conseguimos ainda o seguinte relato com o Sr. Osvaldo
Simões de lembranças de sua infância.
“O primeiro cinema que teve em Alenquer, foi
um cinema mudo, no qual era colocado a música de
acordo com a apresentação da imagem. Senhor Nina era
uma espécie de gerente do cinema”.
Seu Osvaldo recorda que se aglomeravam
moleques em frente ao cinema para disputar quem
recolheria as placas que ficavam dentro com a exibição do
filme do dia, sempre pedia ao Senhor Ninas para que fosse
ele o escolhido. Assim ele poderia ficar lá para assistir ao
filme. Conta ainda que a voz do Senhor Ninas era uma voz
grossa e estridente, que seu tom impunha respeito. Dessa
forma a molecada não se atrevia a invadir na hora da
escolha para recolher as benditas placas de exibição, e
poder apreciar apresentação do filme. Diz ainda que eram
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feitas tabuletas com o nome e hora da exibição dos filmes,
e que estas além de serem colocadas dentro do cinema,
ficavam em exposição, uma no canto do mercado
municipal, por ser um local bastante frequentado e outra
em frente ao cinema para apreciação dos passantes, dessa
forma era feita a divulgação dos filmes que seriam
exibidos.

CINE TEATRO IDEAL
Relembrar é viver. Por isso agora iremos viajar
nos traçados, escritos do cinema, ou melhor, “Cine Ideal”
de Alenquer em seu período de efervescência (Figura 56).
Momento este que deixou marcado na memória dos
ximangos (denominação dada a quem nasce em Alenquer)
a prazerosa e inesquecível lembrança dos que tiveram a
oportunidade de presenciar a era do Cinema alenquerense.

Figura 56. Cine Teatro Ideal.
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Tendo sido programada para sua tão esperada
inauguração o filme “SEMPRE NO MEU CORAÇÃO”
que, devido a problemas com transporte de Recife a
Alenquer, acabou por ocasionar a substituição deste para
o filme ”LOBOS DA MONTANHA”.
De acordo com relatos, era um cinema bem
estruturado, desde sua faixada composta por uma
arquitetura singular, a equipamentos, pois compunha em
sua estrutura interna um grande palco, com cenários para
apresentações teatrais, já contava com sonoridade, não
precisando mais do acompanhamento da orquestra.
O Cine teatro ideal marcou época para geração
dos anos 50, lá foram realizados vários show com a
presença de importantes artistas regionais e nomes da
música brasileira. Compondo em seu histórico a exibição
de diversos Filmes, contemplando os mais variados
gêneros como: românticos, infantis, faroeste, aventuras e
musicais.
Na busca sobre sua história, encontramos rastros
de sua existência na relação de cinemas antigos da cidade
de São Paulo em Rua do Brasil, referente a cinemas que
estavam em atividade nos anos 60.
Hoje o prédio encontra-se reformado, manteve
sua fachada original na parte externa, tendo sofrido
algumas mudanças em sua área interna. Fato que só
aconteceu por iniciativa de um de seus herdeiros, o Sr.
Hallin Hage. Hoje o antigo Cine funciona como “HOTEL
IDEAL”.
TRAPICHE MUNICIPAL
Mais uma dentre as várias obras que fizeram
história em nosso município, e que foi perdida ao longo do
tempo, um monumento marcante pela sua arquitetura em
mourisco, estilo português, tido como ponto de referência
para época, com grande utilidade em embarque e
desembarque de cargas e descargas para os navios que
aportavam em Alenquer. Deixando nas lembranças a
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agitação de suas manhãs de trabalho e as saudades dos
encontros e passeios no final de tarde.
O trapiche municipal, segundo fontes históricas,
teve sua construção iniciada em 29 de junho de 1892,
sendo concluída e inaugurada em 24 de 1893 (Figura 57),
sob a administração do prefeito Dr. Arnaldo Pereira
Moraes.

Figura 57. Inauguração do Trapiche Municipal

HOTEL DO CIRO
Segundo informações, esse prédio foi construído
pelo Intendente Francisco Bentes Monteiro para sua
residência particular, na antiga Rua da Frente, atual
Avenida Benedito Monteiro (Figura 58).
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Figura 58. Hotel do Ciro. Património arquitetônico de
Alenquer-PA
Como podemos ver, este foi mais um prédio que
não suportou o descaso dos órgãos competentes, de onde
deveria partir a preocupação em conservar esses
patrimônios. O Hotel do Ciro, como era conhecido, já
vinha apresentando algumas deformações em suas
estruturas, o que podemos observar na foto, pois já havia
caído grande parte de sua cobertura e paredes que lhe
davam sustento, restando apenas a fachada. Foto esta que
foi tirada na época da enchente do Rio Surubiú, no ano de

98

2009. Importante ressaltar que, no período de três meses
do ano, toda a frente da cidade de Alenquer é inundada.
Veja o que diz este admirador:
“...hoje foste tragado pelo rio Surubiú, que tanto
recebeste de braços abertos, nossos visitantes, viajantes e
teu dia chegou. Que pena! Alenquer perde uma obra de
arte, uma escultura barroca, a vista panorâmica da cidade
não é mais a mesma dessa tarde nublada não resististe as
águas do rio Surubiú e resolveu se despedir de nós,
alenquerense. Essa é uma homenagem que fazemos para o
HOTEL DO CIRO que na tarde desse Sábado não
suportou as fortes chuvas e a enchente e foi ao chão”.
(Fabio Monteiro. Site alenquerpara.com.br)
Em 15 de novembro de 2012, registramos ainda
o que restou dos escombros do tão solicitado Hotel do Ciro
(Figura 59) que, por muito tempo, fez parte da histórica
paisagem, da Rua da frente, embelezando e dando boas
vindas aos visitantes. Hoje a triste realidade em que se
tornou.

Figura 59. Escombros do antigo hotel do Ciro
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Jorge Sadala, quanto à coleta de
lixo, 3,4% dos entrevistados dizem ser boa; 3,4% dizem
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ser regular; 2,2% responderam ser ruim; 86,5% dizem não
existir e 4,5% não souberam responder. Em relação ao
destino do lixo produzido e não coletados, temos o
seguinte resultado: 4,5% do lixo são enterrados; 92,9% do
lixo são queimados; 1,1% é despejado em terreno
baldio/lixão e 1,1% do lixo é despejado na mata.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por meio do micro abastecimento comunitário/poço
artesiano (31,5%) e poço doméstico (52,8%);
bicão/cacimba (2,2%); rio açude, lago, igarapé ou nascente
(4,5%); carro pipa (1,1%); outros (7,9%). 72,1% dizem
receber água tratada; 26,5% recebem água sem tratamento,
e 1,5% das pessoas não souberam responder. Dos
entrevistados, 51,5% filtram a água e 48,5% utilizam a
cloração.
Esgoto: Quando questionados sobre a rede de
esgoto as respostas formas as seguintes: bom (4,5%);
regular (6,7%); ruim (1,1%); não existe (82%); não sabe
(5,6%). Quando questionados sobre o destino do esgoto do
banheiro ou sanitário as repostas foram as seguintes:
utilizam a rede geral (1,1%); fossa séptica (39,3%);
sumidouro (12,4%); a céu aberto/vala (23,6%);
rio/canal/valão (3,4%); outros (20,2%).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, 42,9% dos entrevistados
possuem ensino fundamental incompleto; 19% não sabem
ler/escrever; 19% possuem ensino superior incompleto;
9,5% sabem ler/escrever, mas nunca frequentaram escola;
9,5% possuem ensino fundamental completo; 9,5%
possuem ensino médio completo; 4,8% possuem ensino
médio incompleto e 4,8% possuem ensino superior
completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
dengue (8,2%); verminoses (9%); doenças respiratórias
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(7,5%); leptospirose (0,7%); hepatite (6,7%); Diarreia
(8,2%); outras viroses (6%); hanseníase (1,5%); problemas
de pele (3,7%); problemas de coração (3,7%); problemas
ósseos e/ou articulação (3,7%); diabetes (6%); doenças
mentais (3%); Malária (3,7%); outros (3%) e 25,4%
disseram não haver casos de doença.
As declarações mostram que 88,8% recorrem a
postos de saúde; 6,7% recorrem a hospitais públicos para
seu atendimento; 1,1% recorre a hospitais privados; 3,4%
recorrem aos agentes comunitários de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 24,7%
consideram bom; 56,2% consideram regular; 15,7% dizem
ser ruim; 2,2% dizem não existir e 1,1% não soube
responder. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 3,4% consideram bom; 3,4% consideram o
atendimento regular; 10,1% consideram ruim; 73% dizem
que não existe; 10,1% não sabem.
Quando questionados sobre a assistência social,
5,6% dos entrevistados testemunharam ser boa; 21,3%
disseram ser regular; 2,2% julgam ser ruim e 44,9% dizem
não existir; 25,8% não souberam responder. Outro dado de
avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 29,2% consideraram bom; 50,6%
consideram este item regular; 14,6% julgam este item
ruim; 1,1% dizem que não existe e 4,5% não souberam
responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 41,6% dos entrevistados possuem o documento de
propriedade do terreno onde moram; 47,2% não possuem e
11,2% não souberam responder. Questionados sobre as
características do terreno, 98,9% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme; 1,1%
vivem em áreas marginais de rios sujeito a fenômenos de
“terras caídas”. Já quando foram questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros,
57,3% disseram em que a casa onde moram é própria;
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3,4% obtiveram a casa por meio de posse; 1,1% vivem em
casa alugada; 10,1% possuem a casa cedida; 28,1% vivem
em assentamento rural.

Figura 60. Situação do terreno
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
utilizam: carro (8,2%); van/Kombi (0,9%); Bicicleta
(15,1%); ônibus (23,7%); Moto (27,2%); carroça/carro de
boi (4,1%); moto-taxi (1,7%); a pé (17,7%);
cavalo/jegue/mula (0,9%).
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem: 12,4% consideram bom;
12,4% dizem ser regular; 3,4% consideram ruim; 68,5%
dizem não existir; 3,4% não souberam responder.
Urbanização das ruas: 2,2% consideram bom;
14,6% julgam ser regular; 6,7% consideram ruim; 61,8%
dizem não existir e 14,6% não souberam responder.
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Figura 61. Percentual de opiniões sobre urbanização
nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
66,3% das respostas, os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 14,6%
responderam que 1 apenas trabalha; 10,1% dos
questionados disseram que dois menores trabalham e 9%
responderam que três ou mais menores contribuem com a
renda familiar. Quanto à renda familiar, 11,2% não
possuem renda; 58,4% recebem menos de 1 salário
mínimo; 24,7% recebem de 1 a 2 salários mínimos; 2,2%
recebem mais de 2 a 3 salários mínimos; 2,2% recebem
mais de 3 a 5 salários mínimos e 1,1% recebem mais de 5
salários mínimos mensais.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 3,4%
consideram bom; 5,6% consideram regular; 2,2% julgam
ser ruim; 84,3% dizem não existir e 4,5% não souberam
responder.
Cidadania
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Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 88,8% disseram que sim e 10,1% dizem que
gostam parcialmente; 1,1% não gostam. Esse resultado
chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 12,4% dizem que nunca
participam; 56,2% participam às vezes e 31,5% participam
na maioria das vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade: 52,7% responderam sim; 16,5%, não e 30,8%
talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (77,5%), o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; 3,4%
consideram o atendimento ao portador de deficiência;
1,1% consideram a assistência social; 1,1% consideram
creches; 13,5%, a qualidade de ensino e 3,4% consideram
a qualificação profissional.

Figura 62. Item considerado mais importante pelos
entrevistados
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Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 33,8% consideram áreas de
lazer/esportes; 3,9% programação cultural; 18,2% limpeza
de ruas e terrenos; 44,2% segurança pública. Também
foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 47,2% consideram áreas verdes; 5,6%
consideram a arborização de ruas; 6,7% praias/balneários;
3,4% rios e lagos; 37,1% a qualidade do ar.

PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS –
PEDEOP
a) Local de trabalho: nestas escolas todas as
docentes são mulheres (100%) de faixa etária variando
entre 31 e 50 anos, sendo que a maioria é concursada
(93,8%), apresentando estes 11 a 15 anos trabalhando a
partir de contrato (33,3%), lecionam nas séries iniciais do
ensino fundamental (38,5%) atuam em turmas do 5º ano e
não exercem outra atividade na escola e nem lecionam em
outras escolas (68,8%).
b) Formação e motivação: A maioria das
professoras cursou uma graduação (78,6%), sendo a maior
parte (90%) do tipo licenciatura plena. Em relação à
instituição, a maioria cursou em unidades públicas (50%) e
de forma presencial (60%). Quanto à formação continuada,
a maioria (68,8%) respondeu ter participado de cursos de
capacitação em instituição pública federal de forma
presencial e consideraram adequados (75%) os programas
das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
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aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (75% muito importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município, falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (37,5% muito importante ou
importante), falta de comunicação e divulgação dos cursos
na escola, falta de compromisso institucional com a
formação docente, falta de vontade e motivação pessoal,
falta de programas de incentivos por parte das secretarias
de educação (62,5% muito importante); 4º) falta de
possibilidades operacionais em função da distância, falta
de tempo em função de composição de carga horária em
duas ou mais escolas (31,3% muito importante ou
importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (68,8% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
de interesse (68,8% muito importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola, temáticas novas e/ou
diversificadas, interesse pessoal, melhoria do desempenho
profissional (68,8% muito importante); 4º) Incentivo por
parte da Secretaria de Educação (50% muito importante).
Todos desejam a oferta de cursos, mas não
indicaram qual.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos,
qualificação e atualização de conteúdos específicos,
número adequado de alunos em sala de aula, (75% muito
importante); 2º) Recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratório, tempo destinado à
disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
melhores salários, salas de aula adequadas, lotação em um
só local articulação entre alunos, professores e gestores,
bom desempenho dos alunos, possibilidade de assumir
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cargos administrativos, atuação em processo de gestão
participativa (50% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação
professor-aluno, merenda escolar, salas de aula adequadas
(50% muito importante); 2º) convívio social, programas
e/ou projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino
voltada para a memorização do conteúdo, integração dos
espaços de cidadania escola-comunidade, maior inclusão
social, facilidade de acesso à informação via internet,
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer,
aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, acesso a fontes bibliográficas variadas,
facilidade de deslocamento para a escola (81,3% muito
importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 66,7% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam incorporam-nas em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
tema indicado: ética, pluralidade cultural, meio ambiente,
saúde, orientação sexual e trabalho e consumo. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Ciências, seguido de
História, Geografia, Português, Matemática, Física,
Química, Biologia, Estudos Amazônicos e Línguas. 60%
dos professores afirmaram trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições, a exemplo de arte e
ensino religioso. O curioso é que a maior parte dos
entrevistados (85,7%) alegou desconhecer o projeto
político pedagógico da escola, e por conta disso, não
sabem se ele contempla os temas transversais. 90,9% dos
entrevistados se sentem motivados em participar desses
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eventos, e a maioria dos alunos estaria motivada a
participar (71,4% alta), principalmente na seguinte escala
de prioridade: 1º) Violência (doméstica, escolar, gangues,
etc) 2º) meio ambiente da região (floresta amazônica,
biodiversidade),
problemas
ambientais
locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc), problemas
ambientais globais, cultura regional (música, dança, festas,
literatura, etc), saúde do corpo e saúde mental, bem estar
social (família, religião, preconceitos, etc), (35,7% muito
importante ou importante); 3º) doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (50% importante);
4º) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão,
etc) (28,6% muito importante, importante ou regular);
5º)questões étnicas (indígenas, quilombolas, etc) (35,7%
regular); 6º) violência sexual (pedofilia, exploração sexual,
etc), equipamentos tecnológicos e eletrônicos, cultura
globalizada (hip hop, funk, grafite, etc), (42,9%
importante); 7º) vestuário e veículos (42,9% regular); 8º)
profissão, renda e emprego, línguas locais (oriundas das
famílias tupi-guarani, jê, karib) (50% importante). No
contexto escola-comunidade os principais temas
mencionados como importantes para serem trabalhados
transversalmente foram: História/Geografia/Ciências, bem
estar social, relações humanas, ética, questões étnicoraciais e relação família/escola/professor/aluno (16,7%
cada).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola, os professores afirmaram
existir sala de aula, biblioteca, sala multimídia,
radiocomunicação, laboratório de ciências, laboratório de
informática e outros para seu uso cotidiano. A maioria
(86,7%) alegou usar costumeiramente as salas de aula.
Todos os entrevistados afirmaram não usar recursos de
tecnologia da informação e comunicação e não utilizam
recursos de informática e da internet como apoio às
atividades de suas disciplinas. Não há captação de projetos
pela escola, não há materiais audiovisuais de apoio
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pedagógico, nunca receberam cursos de capacitação para
uso de materiais audiovisuais de apoio didático e por conta
disso, nunca usaram materiais audiovisuais. Para suprir
essa necessidade os professores produzem seu próprio
material didático com recursos disponíveis em seu
ambiente (rochas, plantas, animais, etc).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acervo bibliográfico não é
adequado (75%), composto principalmente de: literatura
infantil (40%), livros didáticos (20%), literatura juvenil
(13,3%), literatura brasileira, livros paradidáticos, jornais e
revistas e mapas e atlas (6,7% cada). A maior parte (75%)
afirmou que os alunos não utilizam a biblioteca como
apoio aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos, os
professores afirmaram (75%) categoricamente serem
recebidos via Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD) e que estes livros são escolhidos pela Comissão de
Professores (62,5%) e utilizados parcialmente pelos
professores (62,5%). Além destes, outros livros são
utilizados pelos docentes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares (35,5%) e que têm como
critério principal empregado para a abordagem inovadora e
qualidade dos temas e conteúdos (30%). O fato de
contribuírem parcialmente (53,3%) para o alcance dos
objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam em sua
parcialmente (57,1%) a metodologia de ensino centrada na
memorização e oferecerem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos (66,7%), são ricos
em relação ao conteúdo e a apresentação (46,7%),
privilegiam conhecimentos teóricos em relação aos
conhecimentos práticos (64,3%) e não estão defasados em
relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem (53,8%), muito embora, estimulem a
multidisciplinaridade (78,6%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (66,7%) e, desta forma, oferecem
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estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(60%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (60%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (46,7%), mas, não contemplam
a realidade e os elementos culturais locais (50%), porém,
estão adequados às orientações curriculares oficiais
(64,3%).
PLANO DE AÇÃO
Para a escola Jorge Sadala optou-se por traçar
um plano de aquisição de novos exemplares de livros para
incrementar o acervo da biblioteca já existente, essa
escolha deu-se por dados encontrados no PEDEOP que
diziam que os livros não são adequados e que os alunos
não os utilizam como auxilio em seus estudos. Acredita-se
que a aquisição junto à Secretaria de Educação de novos
livros para a biblioteca da escola estimulará a leitura e
auxiliará os docentes em seus ensinamentos.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF A SEMENTINHA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15005291
EMEIF A SEMENTINHA
Ensino Fundamental
ALENQUER
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
A escola “A Sementinha”, situada na comunidade
de Mocambo e Seringal, foi fundada em 02 de abril de
1995. Teve como primeiro dirigente Antonio Rodrigues
Rêgo e primeira missa celebrada por Frei Hermano. A
comunidade de Mocambo é composta atualmente por 27
famílias, as quais utilizam como meios de transportes
carroça, bicicleta, moto, cavalo e ônibus.
Ocorre atualmente uma mudança na estrutura das
residências locais, onde antigas casas de palhas foram
substituídas por casas de madeira e as de madeira estão
sendo substituídas por alvenaria (Figura 63).

Figura 63. Observação dos padrões de construções na
comunidade
Devido à necessidade de uma escola local, a Sra.
Maria Delmaci e o Sr. Benedito solicitaram uma escola ao
então prefeito João Ferreira, do qual se obteve certo
auxílio. A escola A Sementinha, fundada em 05 de março
de 1993, tendo como professora a Sra. Demalci Campos da
Silva, iniciou com 25 alunos em um barracão aberto com
teto de palha, passando depois a funcionar no barracão
comunitário (Figura 64). A escola tem apoio dos pais dos
alunos, os quais a auxiliam, por meio de trabalho
voluntário, a exemplo da cocção da merenda escolar e
serviços gerais.
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Figura 64. Escola A Sementinha. Barracão inicial (A) e
Barracão comunitário (B) onde funciona a escola
atualmente.
A comunidade possui como padroeira, Santa
Edwiges, e sua igreja recebe o nome da santa (Figura 65).
A festa em sua homenagem é celebrada em meados da 2ª
semana do mês de novembro. Os comunitários
ornamentam um mastro no qual, primeiramente,
penduram-se frutas da região e, em seguida, levantam-no
no primeiro dia da festa, mais especificamente no primeiro
domingo do mês de novembro, sendo a derrubada no
segundo domingo (Figura 66).
Quanto aos recursos naturais, a comunidade
possui em seu entorno caças e peixes em abundância,
indicando assim preservação significativa da vegetação
primária e de suas fontes aquíferas.
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Figura 65. Igreja da comunidade.

Figura 66. Tradições religiosas. Levantamento do
mastro na festa de Santa Edwiges.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola A Sementinha, 100% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo, por isso o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é a queimada
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(89,8%); alguns enterram esses resíduos (6,1%) e somente
4,1% possuem seu lixo coletado por coleta comunitária.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por poço doméstico (82,4%); bicão/cacimba (9,8%);
rio/açude/lago (7,8%). Dos entrevistados, 68% declaram
que a água é tratada e as formas de tratamento utilizadas
são: fervura (50%); a cloração (33,3%) e a filtragem
(16,7%). Esses dados mostram que, dos entrevistados
dessa escola, pouco mais de 50% consomem água tratada.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto, com isso todos destinam seus
dejetos em sumidouros.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
48,8%, seguida dos que sabem ler e escrever, mas não
frequentaram a escola (48,8%) e 2,4% são possuidores de
ensino superior incompleto.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
virose (45,1%), seguida por diarreia com 19,7% dos casos;
(12,7%) outros; verminoses (4,2%); doenças respiratórias
(2,8%); problemas ósseos e/ou articulações (2,8%);
problemas de coração (1,4%) e diabetes (1,4%). Ressaltase que o percentual de 9,9% disse não ter havido
ocorrência de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo
de outros fatores que influenciam na conservação da saúde.
As declarações mostram que 36,4% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 27,3% recorrem a
postos de saúde; 14,5%, à farmácia; 10,9%, a
curandeiros/benzedeira; 1,8%, a médico de plano de saúde;
1,8%, a hospitais privados; 3,6% recorrem a agentes
comunitários de saúde e 3,6%, a locais classificados como
“outros”.
Quanto ao atendimento de saúde, 100% dos
entrevistados julgam não existir. Em relação ao
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atendimento aos portadores de deficiências, 100% dos
entrevistados declararam também não existir.
Quando questionados sobre a assistência social,
100% dos entrevistados testemunharam não existir,
mostrando assim outra deficiência. Outro dado de
avaliação foi a qualidade do ensino. A respeito desse item,
os resultados mostraram que 44,7% a consideraram boa;
38,3% consideram este item regular e 17% o julgam bom.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 55,3% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno; 42,6% possuem; 2,1% não
souberam responder. Dessa forma a falta de formalidade
fica visível na maioria das respostas a esse item.
Questionados sobre as características do terreno, 100% dos
entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme e nenhum em áreas inundáveis. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 93,6% dizem que a casa onde
moram é própria e 6,4% dizem que sua residência é
cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
12,6% usam carroça/carro de boi; 12,6% andam a pé;
11,8% usam carro; 10,9% andam de ônibus; 10,1% andam
de bicicleta; 10,1% utilizam moto táxi; 9,5% moto; 9,2%
canoa/bajara; 8,6% barco/balsa/lancha e 4,6% utilizam
cavalo/jegue/mula.

Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas.
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Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
53,2% das respostas, os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 27,1%
responderam que um apenas trabalha; 14,9% dos
questionados disseram que três ou mais menores trabalham
e 4,3% responderam que dois menores trabalham. Quanto
à renda familiar, 63,8% recebem menos de 1 salário
mínimo; 27,7% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos;
8,5% de 2 a 3 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 93,6%
consideram inexistente a segurança pública; 2,1% a julgam
boa; 2,1%, regular e 2,1% regular. Tais dados fornecem
base para a inferência de que há ocorrência de violência
urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 100% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 50% responderam que participam às vezes;
39,1% na maioria das vezes e 10% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 85,1% não
participariam; 10,6% participariam e 4,6% talvez
participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (74,5%) o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
19,1% o item mais importante é a qualidade do ensino e
6,4% consideram os cursos de qualificação profissional
merecedor de destaque.
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Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 44,7% consideram a limpeza de ruas e
terrenos; 42,6%, segurança pública; 10,6%, áreas de
lazer/esporte e 2,1% consideram as programações
culturais. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 44,7% consideram mais
importantes a qualidade do ar; 38,3% as áreas verdes;
2,1% praias/balneários; 6,5% consideram importantes rios
e lagos.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS –
PEDEOP
Identificação e Vínculo
Foram entrevistados dois professores lotados na
escola A Sementinha, sendo uma mulher e um homem.
50% têm idade entre 30-40 anos e 50% estão na faixa
etária de 18-30 anos. 50% são concursados, com tempo de
serviço de 11-15 anos; e 50% são contratados, com tempo
de serviço de 6-10 anos. Todos atuam apenas como
docentes e somente na escola, com carga horária mensal de
150 horas. O corpo docente leciona no Ensino fundamental
em séries iniciais, no segmento multiseriado, abrangendo
as seguintes disciplinas: Português, Matemática, Geografia
e História, Ciências, Educação Religiosa e Educação
Artística.
Formação e Motivação
Todos
os
professores estão
cursando
Licenciatura Plena em Pedagogia, 50% em instituição
pública (Ensino Presencial) e 50% em instituição privada
(Ensino a Distância).
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Todos participaram de um curso/programa de
formação continuada/capacitação didática na modalidade
presencial; 50% em instituição pública municipal e o 50%
em instituição privada.
Os professores consideram adequados aos
programas das disciplinas que lecionam, e afirmam ter
adquiridos os conhecimentos teóricos e práticos durante
suas formações.
Na opinião dos professores as razões limitantes
ao seu aprimoramento/atualização profissional são as
seguintes:

Falta de tempo em função de composição
de carga horária em duas ou mais escolas, 50% considerou
importante e o 50% respondeu ser indiferente a essa
situação.

Falta de comunicação e divulgação dos
cursos na escola, 50% considerou importante e o 50%
regular.

Falta de compromisso institucional com a
formação docente, todos consideraram esse aspecto
importante.

Falta de vontade e motivação pessoal,
50% consideram esse aspecto muito importante e 50%
estão indiferentes a esse aspecto.

Falta de programas de incentivos por
parte das secretarias de educação, todos consideraram esse
aspecto importante.

Falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e município, todos
consideraram esse aspecto importante.

Falta de possibilidades operacionais em
função da distância física, todos consideraram esse aspecto
importante.

Falta de recursos financeiros, todos
consideraram esse aspecto importante.
Na opinião dos professores dessa escola sobre as
razões
que estimulam
a
busca deles
pelo
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aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.)
todos abaixo foram considerados importantes:

Interesse pessoal;

Incentivo por parte da secretaria de
educação;

Melhoria do desempenho profissional;

Melhoria de função/salário na escola;

Ofertas de equipamentos de apoio
(computador, internet, kit’s de formação, etc);

Oferta de eventos (palestras, cursos,
workshops, etc) na sua área de interesse; Temáticas novas
e/ou diversificadas.
Os professores expressam o interesse em que
sejam ofertados novos cursos visando melhor desempenho
de suas atividades de docência, conforme seguintes
propostas: 1) Reciclagem para o ensino infantil; 2) Curso
de informática; 3) Pós-graduação.
Na questão: Você se considera apto(a) para
participar de curso(s) e/ou educação continuada a
distância? 50% dos professores responderam que se
consideram aptos e 50%, não, devido à falta de capacitação
em informática e à dificuldade em utilização da internet.
Os professores atribuíram grau de importância a
alguns fatores que motivam o professor, seguem abaixo os
itens elencados e suas respectivas escalas de julgamento:

Recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratórios – muito importante para
todos.

Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos – 50% muito
importante e 50% importante.

Melhores salários – muito importante para
todos.

Articulação entre alunos, professores e
gestores – importante para todos.
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Interesse dos alunos - muito importante
para todos.

Bom desempenho dos alunos - muito
importante para todos.

Qualificação e atualização em conteúdos
específicos - muito importante para todos.

Número adequado de alunos em sala de
aula - muito importante para todos.

Possibilidade
de
assumir
cargos
administrativos – importante para 50% e pouco importante
para 50%.

Diálogo com outros professores sobre
questões da disciplina - muito importante para todos.

Atuação em processo de gestão
participativa - importante para todos.

Salas de aula adequadas - muito
importante para todos.

Trabalhar em um só local – muito
importante para 50% e regular para 50%.
De acordo com a percepção dos dois
professores, eles atribuíram o grau de importância dos
fatores que motivam o aluno, segundo os assuntos e
escalas abaixo:

Convívio social – 50% muito importante e
50% importante.

Programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos – 50% muito importante e 50% importante.

Metodologia de ensino voltada para a
memorização de conteúdos – muito importante para todos.

Articulação dos conteúdos e sua relação
com a realidade socioambiental e cultural - importante
para todos.

Integração dos espaços de cidadania
escola-comunidade - importante para todos.

Maior inclusão social – 50% muito
importante e 50% importante.
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Facilidade de acesso a informações via
internet – 50% julgam o item importante e 50% julgam
estar indiferentes.

Expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar – muito importante para
todos.

Facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer - muito importante para todos.

Aprendizado por meio de atividades
lúdicas e participativas - muito importante para todos.

Acesso a fontes bibliográficas variadas –
50%, muito importante e 50%, importante.

Estímulo da família - muito importante
para todos.

Estímulo docente e relação professoraluno – 100% muito importante para todos.

Facilidade de deslocamento para a escola
- muito importante para todos.

Merenda escolar - muito importante para
todos.

Salas de aula adequadas - para 50% é
importante e para 50% é indiferente.

Temas Transversais
Todos dizem que já tiveram acesso a orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina, e que, em suas
aulas, incorporam as ideias e sugestões apontadas por
orientações oficiais para o ensino.
Trabalham os seguintes temas transversais em
sala de aula, integrados com as disciplinas ministradas que
também são integradas entre si (ciências, geografia,
português, história e matemática): ética, pluralidade
cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual e
trabalho e consumo. No trabalho de tema transversal existe
a parceria da prefeitura.
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Todos desconhecem o projeto políticopedagógico da escola, não sabendo se ele contempla os
temas transversais.
Segundo os docentes, a definição dos temas a
serem trabalhados em sua disciplina nos eventos escolares
de integração (feiras de ciências, exposições etc.) não está
orientada pela transversalidade.
Os professores atribuíram grau de interesse dos
alunos em determinados temas conforme a lista abaixo:

Meio ambiente da região (floresta
amazônica, biodiversidade...) – médio.

Questões étnicas (indígenas, quilombolas
etc.) – um respondeu médio e outro respondeu indiferente.

Problemas
ambientais
locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias etc.) – médio.

Problemas
ambientais
globais
(aquecimento global, extinção de espécies etc.) – médio.

Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão etc.) – alto.

Doenças sexualmente transmissíveis,
sexo, gravidez e drogas – um respondeu alto interesse e
outro baixo interesse.

Profissão, emprego e renda - um
respondeu alto interesse e outro baixo interesse.

Esportes e lazer – alto.

Equipamentos tecnológicos e eletrônicos
– indiferente.

Cultura globalizada (hip hop, funk, grafite
etc.) – um respondeu respondeu baixo interesse e outro,
indiferente.

Cultura regional (música, dança, festas,
literatura etc.) – baixo.

Saúde do corpo e saúde mental – um
respondeu alto interesse e outro, baixo interesse.

123


Bem estar social (família, religião,
preconceitos etc.) – 50% responderam alto interesse e
50%, médio interesse.

Violência (doméstica, escolar, gangues
etc.) – 50% responderam médio interesse e 50%,
indiferente.

Violência sexual (pedofilia, exploração
sexual etc.) – 50% responderam médio interesse e 50%,
indiferente.

Vestuário e veículos – 50% responderam
alto interesse e 50%, baixo interesse.

Línguas locais (oriundas das famílias
linguísticas tupi-guarani, jê, karib) – indiferente.
Os professores consideram que o tema meio
ambiente é o mais importante para ser trabalhado como
tema transversal na escola.
Infraestrutura de apoio pedagógico
A única instalação de infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola é o barracão comunitário,
que é utilizado para suas atividades de aula. Não utilizam
nenhum outro tipo de espaço para realização de suas aulas.
Os professores, entrevistados da escola, não têm
a infraestrutura no local para desempenhar suas atividades.
Com relação à informática, todos afirmam que
os alunos não utilizam esse recurso como apoio nas
atividades das disciplinas que lecionam e que também não
existe nenhum projeto e capacitação de informática, TV e
rádio pela educação na escola. Também não existem e
nunca existiram na escola cursos de capacitação para o uso
de materiais audiovisuais de apoio didático-pedagógico,
nem mesmo os materiais existem na escola.
De acordo com os entrevistados, 100% dos
professores produzem seu próprio material didático com
recursos disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas,
animais etc.).
Com relação à BIBLIOTECA/ SALA DE
LEITURA, os recursos materiais e a infraestrutura são:
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(100%)
(100%)



Acervo bibliográfico- suficiente – não



Acervo bibliográfico- adequados – não


Espaço físico- suficientes – sim (100%)

Espaço físico- adequados – sim (100%)

Mobiliário- suficientes - não (100%)

Mobiliário- adequados – não (100%)

Instalações- suficientes – não (100%)

Instalações- adequados – não (100%)

Manutenção- suficientes - não (100%)

Manutenção- adequados – não (100%)

Computadores- suficientes – não (100%)

Computadores- adequados – não (100%)

Climatização- suficientes – não (100%)

Climatização- adequados – não (100%)
Os professores, que participaram da pesquisa,
consideram que o acervo bibliográfico não está adequado
para atender sua disciplina, e que o acervo da biblioteca é
composto por apenas livros didáticos. Os alunos utilizam a
biblioteca/sala de leitura como apoio aos estudos na
disciplina ministrada por esses professores.
Em relação aos LIVROS DIDÁTICOS, ao serem
indagados se a escola recebe os livros didáticos pelo
PNLD, 50% responderam que não e 50% recebem às
vezes. 50% dos professores dizem não saber quem faz a
escolha dos livros didáticos utilizados na escola e outros
50% responderam ser a Secretária de Educação municipal
ou estadual. Ambos os professores utilizam os livros
didáticos adotados pela escola entre outros livros
complementares. Utilizam os seguintes critérios para
escolha dos livros didáticos utilizados em aula: adequação
dos conteúdos, apresentação dos conteúdos (imagens,
gráficos, cores, etc), atualidade dos conteúdos, abordagem
inovadora e qualidade dos temas e conteúdos. Os
professores responderam que o livro didático utilizado
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contribui para alcançar os objetivos propostos para suas
disciplinas.
Os professores assinalaram “SIM”, “NÃO” OU
“PARCIALMENTE” para a pertinência das seguintes
afirmativas sobre os livros didáticos:
 Reforçam a metodologia de ensino centrada na
memorização- SIM
 Oferecem
questões
problematizadoras
e
estimulantes à curiosidade dos alunos- um assinalou 50%
SIM e outros 50% PARCIALMENTE.
 São ricos em relação ao conteúdo e à
apresentação- PARCIALMENTE.
 Privilegiam os conhecimentos teóricos em relação
aos conhecimentos práticos- 50% assinalaram SIM e
outros 50% PARCIALMENTE.
 Estão defasados em relação à dinâmica dos
processos de ensino e aprendizagem- PARCIALMENTE.
 Estimulam a multidisciplinaridade- 50% dos
professores assinalaram 50% SIM, e outros 50% NÃO.
 Consistem na principal fonte de leitura e
informação para o aluno- SIM.
 Oferecem estratégias para pesquisa e aplicação
dos conhecimentos- 50% assinalaram SIM, e outros 50%
responderam NÃO.
 Incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos- SIM.
 Aprofundam os conteúdos trabalhados em sala de
aula- SIM.
 Os conteúdos contemplam a realidade e os
elementos culturais locais- 50% dos professores
assinalaram SIM, e os demais 50% NÃO.
 Estão adequados às orientações curriculares
oficiais- 50% assinalaram SIM e 50%, parcialmente.
PLANO DE AÇÃO
Inúmeras são as ações que podem contribuir para
a melhoria da comunidade, dentre as principais podemos

126

optar por programar a coleta de lixo, tratamento de
esgotos, ou oferta de água cuja fonte principal é obtida por
meio de poços domésticos; 85,1% dos entrevistados
responderam que não participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, portanto o principal desafio
nessa comunidade é incentivar a participação de seus
comunitários em ações que melhorem a qualidade de vida
de sua comunidade.
Para incentivo, a primeira das oportunidades é
uma reunião da comunidade em torno de uma festa típica,
onde todos participem. Arrecadar fundos para a melhoria
da infraestrutura da escola seria o segundo propósito da
festa, pois é, com certeza, outra medida de ação
importantíssima.
CROQUI
Cuamba-curicaca

127

128

Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF BANDEIRANTE
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15005348
EMEIF BANDEIRANTE
Infantil e Ensino Fundamental
ALENQUER
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
Escola Bandeirante – Comunidade Arumanzal
A comunidade de Arumanzal situa-se a 32 km
da zona urbana de Alenquer. Surgiu em meados de 1950,
quando, segundo as memórias vivas José Gomes e
Rosineide Gomes Limeira, as famílias dos senhores
Ambrosio, Francisco, Jose Maria Ferreira, Paulo da
Conceição e Julio Limeira foram para o local. Os
primeiros
moradores
foram
responsáveis
pelo
desmatamento de parte da região visando ao cultivo de
jutas, milho, arroz, feijão e mandioca. Em 1975, o senhor
Ambrosio vendeu seu terreno ao senhor José Gomes. Em
seguida, foram se estabelecendo novos moradores, assim
como o senhor José Madeira e família, residentes desde
1977.

Figura 67. Comunidade Arumanzal. A e B- Casas
comumente encontradas na comunidade.
Os moradores abriram ramais na vegetação local
para poder ir à cidade. Quanto aos meios de transporte,
eram utilizados principalmente cavalos, carroça, bicicleta,
carros (pau de arara). No inverno, as dificuldades inerentes
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ao deslocamento à zona urbana aumentavam devido à
necessidade de os moradores andarem até o km 15, que era
a rodovia mais próxima, para pegar o transporte que ali
passava, dando o total de 4h de caminhada devido às más
condições de atoleiro do caminho. A chegada do verão era
um momento de alegria à comunidade.
Não havia energia elétrica. Assim, os moradores
utilizavam lamparinas feitas de latas com morrão de
retalhos de pano. Quanto à educação, os entrevistados
dizem que não existia um prédio adequado para o ensino.
No início, a escola era construída de palha, na
qual havia uma mesa e bancos de madeira. A primeira
escola foi batizada como Joana D’Arc, cuja professora
fundadora foi Raimunda Conceição da S. Sampaio.
Posteriormente, o nome foi modificado para Bandeirante, o
qual permanece até hoje.

Figura 68. Comunidade Arumanzal. A- lamparinas
utilizadas pelos comunitários e B- atual escola
Bandeirante.
Na comunidade, podem ser encontradas duas
religiões: uma igreja católica; outra evangélica. A igreja
católica foi construída em 1998, mas antes de sua
inauguração, os moradores já realizavam momentos de
orações em suas próprias residências. Por sua vez, a igreja
evangélica foi fundada em 2008, por Elild Meireles de
Sousa, que passou a ser seu líder.
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Figura 69. Religiosidade. A e B ( igreja Católica e seu
respectiva barracão)

Figura 70. Religiosidade: Templo evangélico e seu
respectivo refeitório.
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Para os residentes, nos anos anteriores o ar era
saudável, todavia, as frequentes queimadas na região o tem
tornado insalubre. Ressalta-se que a não preocupação tanto
da comunidade quanto dos vizinhos em preservar a
vegetação nativa fez com que igarapés e outras fontes de
água secassem no decorrer do tempo.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Bandeirante, 100% das pessoas
questionadas responderam não usufruir da coleta de lixo,
assim, o destino dos resíduos produzidos e não coletados,
de acordo com 100% das respostas, é a queimada.
Água: Dentre as pessoas entrevistadas, 98,3%
disseram não existir rede geral de abastecimento. 95%
disseram usar poço doméstico e 5% disseram que o
abastecimento provém de rio, açude, igarapé ou nascente.
Dos entrevistados, 100% declararam que a água é tratada e
as formas de tratamento utilizadas são: a cloração (88%) e
a filtragem (12%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto, por isso, 83,3% destinam dejetos
ao céu aberto; 5%, em fossa séptica; 11,7%, em
sumidouros.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto (87,2%),
seguida dos que possuem ensino fundamental completo
(8,5%); os que possuem ensino médio completo (2,1%); e
os possuidores de ensino superior completo (2,1%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
doenças respiratórias (15,9%); seguida por diarreia (8,7%):
leptospirose (7,2%); problemas do coração (2,9%);
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hepatite (1,4%); viroses (1,4%) e outras doenças (2,9%).
Ressalta-se que o percentual de 56,5% disse não ter havido
ocorrência de doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostram que 77,3% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 14,7% recorrem a
postos de saúde; 2,7%, à farmácia; 2,7% a hospitais
privados; 132%, a médico de plano de saúde e 1,3%
recorrem a curandeiros/benzedeiras.
Quanto ao atendimento de saúde, 40% dos
entrevistados o consideram ruim; 23,3%, bom; 13,3%,
regular e 23,3 dizem não existir atendimento a saúde. Em
relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
58,7% dos entrevistados declararam ser bom; 24%,
regular; 15,4%, ruim e 1,9% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
98,3% dos entrevistados testemunharam não existir e 1,7%
disseram não saber. Outro dado de avaliação foi a
qualidade do ensino, cujos resultados mostraram que
71,7% a consideraram regular; 23,3% consideram este
item bom e 5% consideram o item ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 50% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno; 50% possuem. Dessa forma a falta
de formalidade fica visível na metade das respostas sobre
esse aspecto questionado. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 100% dos entrevistados
dizem que a casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria, 24%, usa ônibus; 19,5% andam de bicicleta;
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17,2% usam carroça/carro de boi; 14,9% andam de moto;
13,1% utilizam carro; 10,4% andam a pé; e 0,9%, moto
táxi.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 98,3,% relatam que o
abastecimento de água não existe e 1,7% afirmam possuir
um bom abastecimento de água.
Urbanização das ruas: 98,3% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 1,7%
disseram ser ruim.

Figura 71- Percentual de opiniões sobre urbanização nas ruas

Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
86,4% das respostas, os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 8,5%
responderam que 1 apenas trabalha; 3,4% dos
questionados disseram que dois menores trabalham e 1,7%
responderam que três ou mais menores contribuem com a
renda familiar. Quanto à renda familiar, 76,3% recebem
menos de 1 salário mínimo; 23,7% possuem renda de 1 a
2 salários mínimos.
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Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
afirmaram que não existe segurança pública na sua
comunidade. Tal dado fornece base para a inferência de
que há ocorrência de violência urbana na referida
localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que sim. Isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 66,7% responderam que participam às vezes;
8,3% na maioria das vezes e 21% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 85%
participariam; 11,7% talvez e 3,3% não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (45%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
30%, os cursos de qualificação profissional; para 6,7% o
item mais importante é o atendimento aos portadores de
deficiência; 8,3%, assistência social; 6,7, construção de
creches; 3,3%, qualidade do ensino.
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Figura 72. Item sócio ambiental considerado mais
importante pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 39,3% consideraram mais importante as
áreas de lazer/esporte; 29,5%, a limpeza de ruas e terrenos;
19%, segurança pública e 11,5%, programação cultural.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 51% consideram mais importantes a
qualidade do ar; 42,4%, os rios e lagos; 25,4%, as áreas
verdes e 8,5% consideraram a arborização de ruas.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS –
PEDEOP
Local de trabalho: nesta escola, a maioria dos
docentes é mulher (75%) de faixa etária variando entre 41
a 50 anos. Sendo 50% dos professores concursados, e 50%
contratados, e apresentando de 6 a 10 anos de tempo de
serviço trabalhando a partir de concurso (100%), lecionam
nas séries iniciais do ensino fundamental (75%) atuam em
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turmas multisseriadas e não exercem outra atividade na
escola e nem lecionam em outras escolas.
Formação e motivação: Nenhum dos
professores concluiu a graduação (100%), todos estão
cursando licenciatura plena. Em relação à instituição 50%
cursam em unidades federais, 50%, em instituições
privadas, dos quais, 50% cursam de forma presencial e
outra metade cursa a distância. Quanto à formação
continuada, 100% responderam ter participado de cursos
de capacitação em instituição pública municipal de forma
presencial e consideraram plenamente adequados e
adequados (50% cada) para os programas das disciplinas
que lecionam.
Em escala de importância, os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (100% muito importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (75% muito importante), falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(50% importante, regular), falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola (75% muito importante),
falta de compromisso institucional com a formação
docente (50% importante), falta de vontade e motivação
pessoal (50% indiferente), falta de programas de
incentivos por parte das secretarias de educação (75%
muito importante); 4º) falta de possibilidades operacionais
em função da distância (50% importante), falta de tempo
em função de composição de carga horária em duas ou
mais escolas (50% indiferente).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (75% indiferente); 2º) oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área de
interesse (100% muito importante); 3º) Melhoria de
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função/salário na escola (100% muito importante),
temáticas novas e/ou diversificadas (50% indiferente),
interesse pessoal (100% muito importante), melhoria do
desempenho profissional (80% muito importante); 4º)
Incentivo por parte da Secretaria de Educação (50% muito
importante, regular).
100% desejam a oferta de cursos, sendo a
maioria (28,6%) curso de capacitação, curso tecnológico e
oficinas.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos
(75% muito importante), qualificação e atualização de
conteúdos específicos (50% muito importante, importante),
número adequado de alunos em sala de aula (100% muito
importante), (40% muito importante); 2º) Recursos
didáticos para implementar práticas, inclusive laboratório
(100% muito importante), tempo destinado à disciplina
para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (100%
muito importante), melhores salários (100% muito
importante), salas de aula adequadas (100% importante),
trabalhar em um só local (100% muito importante),
articulação entre alunos, professores e gestores (75%
muito importante), bom desempenho dos alunos (50%
muito importante, importante), possibilidade de assumir
cargos administrativos (75% importante), atuação em
processo de gestão participativa (50% muito importante,
importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural
(50% muito importante, importante), expectativa de
melhoria de vida e trabalho com a formação escolar (50%
muito importante, importante), estímulo da família (75%
muito importante), estímulo docente e relação professoraluno (100% muito importante), merenda escolar (100%
muito importante), salas de aula adequadas (100% muito
importante); 2º) convívio social (75% muito importante),
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programas e/ou projetos dirigidos aos alunos (75%
importante), metodologia de ensino voltada para a
memorização do conteúdo (75% importante), integração
dos espaços de cidadania escola-comunidade (75%
importante), maior inclusão social (75% importante),
facilidade de acesso à informação via internet (40%
importante), facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer (75% importante), aprendizado
por meio de atividades lúdicas e participativas (75% muito
importante), acesso a fontes bibliográficas variadas (50%
importante), facilidade de deslocamento para a escola
(100% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 75% dos professores afirmam não ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam incorporaram em suas aulas e
trabalharam algum tema transversal em sua disciplina. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Ciências (25,%). Os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições. 75% dos entrevistados
alegaram não conhecer o projeto político pedagógico da
escola, e 100% disseram não saber se ele contempla os
temas transversais. 50% sentem-se motivados em
participar desses eventos, e a maioria dos alunos estaria
altamente motivados a participar (50%), principalmente na
seguinte escala de prioridade: 1º) Violência (doméstica,
escolar, gangues, etc) (50% alto) 2º) meio ambiente da
região (floresta amazônica, biodiversidade) (50% médio),
problemas ambientais locais (desmatamento, enchentes,
lixo, endemias, etc.) (25% média, alto, baixo, indiferente,
cada), problemas ambientais globais (75% média), cultura
regional (música, dança, festas, literatura, etc.) (50%
médio), saúde do corpo e saúde mental (50% alto, médio),
bem estar social (família, religião, preconceitos, etc.) (75%
alto); 3º) doenças sexualmente transmissíveis, sexo,
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gravidez e drogas (50% alto); 4º) Saúde (doenças crônicas,
câncer, diabetes, hipertensão, etc.) (25% média, alto,
baixo, indiferente); 5º)questões étnicas (indígenas,
quilombolas, etc.) (75% médio); 6º) violência sexual
(pedofilia, exploração sexual, etc.) (50% alto),
equipamentos
tecnológicos
e
eletrônicos
(75%
indiferente), cultura globalizada (hip hop, funk, grafite,
etc.), (50% indiferente); 7º) vestuário e veículos (50%
médio); 8º) profissão, renda e emprego (50% médio
baixo), línguas locais (oriundas das famílias tupi-guarani,
jê, karib) (25% média, alto, baixo, indiferente). No
contexto escola-comunidade os principais temas
mencionados como importantes para serem trabalhados
transversalmente foram: meio ambiente (37,5%); ética
(25%); saúde (25%); pluralidade cultural (12,5%).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola, os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (75%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc).
Com relação à biblioteca e sala de leitura, não
há respostas quanto ao acervo bibliográfico.
Em referência aos livros didáticos, os
professores afirmaram (75%) serem recebidos via

141

Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que a
comissão de professores escolhe estes livros (50%), e são
utilizados pelos professores (75%). Além destes, outros
livros são utilizados pelos docentes no preparo das
atividades de ensino e eventos escolares (50%); e que têm
como critério principal empregado para a abordagem
inovadora e qualidade dos temas e conteúdos (66,7%). O
fato de contribuírem parcialmente (50%) para o alcance
dos objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam
parcialmente (75%) a metodologia de ensino centrada na
memorização, e oferecerem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos (75%), mas, são
parcialmente ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação (50%), privilegiam conhecimentos teóricos
em relação aos conhecimentos práticos (50%) e estão
defasados em relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem (75%), muito embora, estimulem
parcialmente a multidisciplinaridade (75%).
Os livros didáticos constituem fonte principal de
leitura e informação para o aluno (75%) e, desta forma,
oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos (100%) e incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos (75%), aprofundando os
conteúdos trabalhados em sala de aula (66,7%), não
contemplam a realidade e os elementos culturais locais
(75%), e, estão parcialmente adequados às orientações
curriculares oficiais (100%).
PLANO DE AÇÃO
Com relação à escolaridade, 87,2% dos
entrevistados possuem apenas o ensino fundamental
incompleto sendo necessária a ação de implementar
cursos, preferencialmente noturnos, para que o moradores
possam concluir seus estudos.
O mais preocupante na comunidade é o
saneamento, pois 100% dos entrevistados não possuem
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sistema de esgoto. Devem ser implantadas, primeiramente,
fossas sépticas, para depois ser feito um sistema de
tratamento adequado de maneira que os resíduos da
comunidade não contaminem os lençóis freáticos,
tampouco os rios que a cercam.
Na comunidade onde a escola está inserida como
PLANO DE AÇÃO devem ser implantadas, em caráter de
urgência, a coleta de lixo, instalação de um aterro para
destinação do lixo, uma vez que 100% das pessoas
disseram que queimam o lixo coletado, o que causa dano
ao meio ambiente.

CROQUI
Cuamba-curicaca
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
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15005380
EMEIF BOA ESPERANCA I
Ensino Fundamental
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
O nome “Sombra da Lua” foi dado pelo Sr.
Francisco Alves, mais conhecido como Chicó que, quando
morava no Amazonas, conheceu determinado local de
mesmo nome e, achando interessante, sugeriu à
comunidade que, como o lugar ainda não tinha nome,
acatou a sugestão. A fundação ocorreu no ano de 1979
pelos próprios moradores da referida localidade (Figura
73).
A comunidade era composta inicialmente por 13
famílias, havendo nos dias atuais 26 famílias, totalizando
82 pessoas. Destas, apenas uma família é devota da igreja
Evangélica Assembleia de Deus, enquanto os demais se
intitulam católicos.
No início da comunidade, a maior parte da
vegetação era floresta primária, sendo que nesse tempo
havia castanhal, o cumaruzal, além de vários tipos de
animais silvestres. Devido ao aumento da população e à
consequente necessidade de espaço, surgiram os
desmatamentos, de forma que a maior parte dos animais
silvestres se refugiou em lugares com menor interferência
humana, embora ainda existam algumas espécies como o
tatu, a cutia, a paca e o veado. Hoje, as principais
atividades econômicas são a agricultura, caça e pesca,
tendo como produto principal a castanha do pará, o
cumaru, a banana, o feijão e a mandioca, de qual se produz
a farinha e outros derivados.
Sua localização fica a 50 km da sede do
município, situado à margem esquerda da PA 254 na gleba
Camburão.
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Figura 73. Famílias que iniciaram a comunidade
Sombra da Lua.
A igreja tem como padroeiro São Mateus e teve
como primeiro dirigente o Sr. José Gomes, que
permaneceu 12 anos no cargo. A primeira missa foi
celebrada por Frei Rodolfo no ano de 1979. No ano de
1996, a comunidade foi contemplada com o ministério da
eucaristia, tendo como 1º ministro o Sr. Antônio Santos.
Hoje a comunidade possui três ministros.
Após um ano realizando as “Santas Missões” na
área de diversas comunidades, Sombra da Lua
comemorou, fazendo uma festa cultural, que continua
sendo celebrada a todos os anos a partir dessa data. A cada
ano a festa ocorre em uma comunidade diferente, a citar
Sombra da Lua, Morada Nova e Corre-mão. Nessa festa, é
realizada apresentação de quadrilhas, derrubada do mastro
e iguarias da época que são servidas gratuitamente para
todos os presentes.
Para promover essa festa cultural, as três
comunidades se reúnem para fazer o orçamento das
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despesas e depois as despesas são divididas entre as
comunidades. Todos trabalham juntos no mês de julho e
no mês de setembro, na realização de leilões para arrecadar
fundos para a comunidade.
Em 1979, a escola funcionava na comunidade
Jauari em uma casa particular pertencente ao senhor
Edimilson Feliciano do Nascimento, cuja primeira
professora foi a senhora Leonarda. Em 1988, a escola
passou a funcionar na primeira capela construída em
madeira na comunidade, sob a direção da professora
Amélia. A escola, que recebeu o nome de Boa Esperança
I, foi construída no ano de 1998, pelo senhor prefeito João
Damasceno. Hoje a escola é constituída por uma sala e
uma cozinha; conta com 03 funcionários (duas professoras
e uma auxiliar de serviços gerais), além de 25 alunos
devidamente matriculados.
A comunidade possui também uma sede, tendo
seu próprio clube de futebol, denominado Santos, cujo
primeiro presidente foi o senhor Rosiel, que organizava
festas anuais. Hoje está sob a presidência do Sr. João dos
Santos Gomes, e atualmente sua atuação limita-se à
participação de campeonatos.
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Figura 74. Comunidade Sombra da Lua. Aigreja local. B- escola em funcionamento. C- clube da
comunidade.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Boa Esperança, 100% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo, por isso o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é a queimada
(89,8%); alguns enterram esses resíduos (6,1%) e somente
4,1% possuem seu lixo coletado por coleta comunitária.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por poço doméstico (82,4%); bicão/cacimba (9,8%) e
7,8% dizem que seu abastecimento provém de
rio/açude/lago. Dos entrevistados, 68% declaram que a
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água é tratada e as formas de tratamento utilizadas são:
fervura (50%); a cloração (33,3%) e a filtragem (16,7%).
Esses dados mostram que, dos entrevistados dessa escola,
pouco mais de 50% consomem água tratada, uma vez que
todos possuem o mesmo direito.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto, por isso todos (100%) destinam
dejetos em sumidouros.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto (48,8%),
seguida dos que sabem ler e escrever, mas não
frequentaram a escola (48,8%) e dos que possuem ensino
superior incompleto (2,4%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
virose (45,1%), seguida por diarreia (19,7%); outros
(12,7%); verminoses (4,2%); doenças respiratórias (2,8%);
problemas ósseos e/ou articulações (2,8%); problemas de
coração (1,4%) e diabetes (1,4%). Ressalta-se que o
percentual de 9,9% disse não ter havido ocorrência de
nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam na conservação da saúde.
As declarações mostram que 36,4% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 27,3% recorrem a
postos de saúde; 14,5%, a farmácia; 10,9%, a
curandeiros/benzedeira; 1,8%, médico de plano de saúde;
1,8%, hospitais privados; 3,6% recorrem a agentes
comunitários de saúde e 3,6%, a locais classificados como
“outros”.
Quanto ao atendimento de saúde, 100% dos
entrevistados julgam não existir. Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências, 100% dos
entrevistados declararam não existir também.
Quando questionados sobre a assistência social,
100% dos entrevistados testemunharam não existir,
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mostrando assim outra deficiência. Outro dado de
avaliação foi a qualidade do ensino, os resultados
mostraram que 44,7% consideraram bom; 38,3%
consideram este item regular e 17% o julgam bom.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 55,3% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno; 42,6% possuem 2,1% não
souberam responder, dessa forma a falta de formalidade
fica visível na maioria das respostas nesse aspecto
questionado. Questionados sobre as características do
terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem
em área de terra firme e nenhum em áreas inundáveis. Já
quando foram questionados se a casa onde moram era
própria, cedida, alugada, dente outros, 93,6% disseram que
a casa onde moram é própria e 6,4% dizem que sua
residência é cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que:
12,6% usam carroça/carro de boi; 12,6% andam a pé;
11,8% usam carro; 10,9% andam de ônibus; 10,1% andam
de bicicleta; 10,1% utilizam moto táxi; 9,5% moto; 9,2%
canoa/bajara; 8,6% barco/balsa/lancha e 4,6% utilizam
cavalo/jegue/mula.

Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 100% relatam que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas.
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Figura 75- Percentual de opiniões sobre urbanização nas
ruas

Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
53,2% das respostas, os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 27,1%
responderam que apenas 1menor trabalha; 14,9% dos
questionados disseram que três menores, ou mais,
trabalham e 4,3% responderam que dois menores
contribuem com a renda familiar. Quanto à renda familiar,
63,8% recebem menos de 1 salário mínimo; 27,7%
possuem renda de 1 a 2 salários mínimos; 8,5% de 2 a 3
salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 93,6%
consideram inexistente a segurança pública; 2,1% a julgam
boa; 2,1%, regular e 2,1% regular. Tais dados fornecem
base para a inferência de que há ocorrência de violência
urbana na referida localidade.
Cidadania
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Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 50% responderam que participam às vezes;
39,1% na maioria das vezes e 10% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 85,1% não
participariam; 10,6% participariam e 4,6% talvez
participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (74,5%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
19,1% o item mais importante é a qualidade do ensino e
6,4% consideram os cursos de qualificação profissional
merecedor de destaque.

Figura 76. Item considerado mais importante pelos
entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 44,7% consideram a limpeza de ruas e
terrenos; 42,6%, segurança pública; 10,6%, áreas de
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lazer/esporte e 2,1% consideram as programações
culturais. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 44,7% consideram mais
importantes a qualidade do ar; 38,3%, as áreas verdes;
2,1% praias/balneários; 6,5% consideram importantes rios
e lagos.
PEDEOP
Na Escola Boa Esperança I todas as docentes são
mulheres (100%) de faixa etária variando entre 31 a 40
anos, sendo que todas são contratadas (100%),
apresentando estes 11 a 15 anos trabalhando a partir de
contrato (100%), lecionam nas séries iniciais do ensino
fundamental e exercem outra atividade na escola e não
lecionam em outras escolas.
Todos os professores estão cursando uma
graduação, sendo 100% do tipo licenciatura plena. Em
relação à instituição todos cursam em unidades públicas
federais e de forma presencial. Quanto à formação
continuada, todos responderam ter participado de cursos de
capacitação em instituição pública municipal de forma
presencial e consideraram pouco adequados (100%) os
programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de
recursos financeiros (100% muito importante); 2º) falta de
tempo em função da composição de carga horária em duas
ou mais escolas, falta de compromisso com a formação
docente, falta de vontade e motivação pessoal, falta de
possibilidades operacionais em função da distância (100%
importante). Falta de programas de incentivo por parte das
secretarias de educação, falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e município (100%
pouco importante).
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Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
melhoria de função salário/ escola, melhoria de
desempenho escolar (100% muito importante). 2º)
Interesse pessoal, oferta de equipamentos de apoio:
computador, internet, kits de formação, etc. oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área de
interesse, temáticas novas e diversificadas,
(100%
importante).
Todos desejam a oferta de cursos, mas não
indicaram qual.
Quanto aos fatores que motivam o professor,
segue a escala de importância: 1º) Melhores salários,
qualificação e atualização em conteúdos específicos,
número adequado de alunos em sala de aula, possibilidade
de assumir cargos administrativos, diálogo com outros
professores com questões da disciplina, salas de aula
adequadas (100% muito importante). 2º) recursos didáticos
para implementar práticas, inclusive laboratório, interesse
dos alunos, qualificação e atualização de conteúdos
específicos, número adequado de alunos em sala de aula
(100% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno, segue a
escala de importância: 1º) Convívio social, programas e/ou
projetos dirigidos aos alunos, articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
integração dos espaços de cidadania escola-comunidade,
maior inclusão social, expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar, facilidade de acesso a
contextos informacionais e de lazer, aprendizado por meio
de atividades lúdicas participativas, acesso a fontes
bibliográficas variadas, estímulo docente e relação
professor-aluno, facilidade de deslocamento para a escola,
merenda escolar, salas de aula adequadas (100% muito
importante); 2º) estímulo da família (100% importante).
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No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
tema indicado: meio ambiente, ética, pluralidade cultural,
saúde com 25% cada. São trabalhados integrados aos
conteúdos disciplinares, em parceria com outras
disciplinas, sendo que na escala de associação de
densidade temos: Ciências, Matemática, Português,
Geografia e História com 25% cada. Os professores
afirmaram não trabalhar temas transversais em parceria
com outras instituições. O curioso é que todos os
entrevistados alegaram desconhecer o projeto político
pedagógico da escola, e por conta disso, não sabem se ele
contempla os temas transversais. Todos se sentem
motivados em participar desses eventos, e todos os alunos
estariam altamente motivados a participar, principalmente
na seguinte escala de prioridade: 1º) meio ambiente da
região (floresta amazônica, biodiversidade), profissão,
renda e emprego, esporte e lazer, cultura globalizada (hip
hop, funk, grafite, etc.), cultura regional (música, dança,
festas, literatura, etc.), saúde do corpo e saúde mental, bem
estar social (família, religião, preconceitos, etc.), línguas
locais (oriundas das famílias tupi-guarani, jê, karib),
(100% muito importante). 2º) violência (doméstica,
escolar, gangues, etc.), violência sexual (pedofilia,
exploração sexual, etc.), vestuário e veículos (100%
importante).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula para seu uso cotidiano. 100%
alegaram usar costumeiramente as salas de aula. Como não
existem outros espaços como: laboratórios, sala
multimídia, as questões referentes a esses itens não foram
assinaladas. Todos os entrevistados afirmaram não usar
recursos de tecnologia da informação e comunicação e não
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utilizam recursos de informática e da internet como apoio
às atividades de suas disciplinas. Não há captação de
projetos pela escola, não há materiais audiovisuais de
apoio pedagógico, nunca receberam cursos de capacitação
para uso de materiais audiovisuais de apoio didático e por
conta disso, nunca usaram materiais audiovisuais. Para
suprir essa necessidade os professores produzem seu
próprio material didático com recursos disponíveis em seu
ambiente (rochas, plantas, animais, etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura todos
afirmaram que o seu acervo bibliográfico é parcialmente
adequado (100%), composto principalmente de: literatura
infantil (100%). 100% afirmaram que os alunos não
utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de sua
disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (100%) categoricamente serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Secretaria Municipal de
Educação (100%) e utilizados pelos professores (100%).
Além destes, outros livros são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares
(100%) e que têm como critério principal empregado para
a adequação dos conteúdos (100%). O fato de contribuírem
em sua maior parte (100%) para o alcance dos objetivos
propostos para a sua disciplina, reforçam parcialmente
(100%) a metodologia de ensino centrada na memorização
e oferecerem questões problematizadoras e estimulantes à
curiosidade dos alunos (100%), são parcialmente ricos em
relação ao conteúdo e à apresentação (100%), privilegiam
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (100%) e estão defasados em relação à dinâmica
dos processos de ensino e aprendizagem (100%), muito
embora, estimulem a multidisciplinaridade (100%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (100%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
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(100%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (100%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (100%), mas não contemplam
a realidade e os elementos culturais locais (100%), porém
estão adequados às orientações curriculares oficiais
(100%).
PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação, optou-se pela problemática
do abastecimento de água visto o resultado da Pesquisa
Socioambiental realizada nas Comunidades, que em seus
Relatórios Finais apontaram índices elevados de problemas
de saúde pública oriundos, entre outros, de doenças de
veiculação hídrica resultante da falta de água potável para
consumo humano. Dessa forma, a pretensão foi estimular
um grande debate envolvendo representantes do poder
público e das comunidades circunvizinhas sobre os
problemas previamente detectados. Já que a comunidade
Espírito Santo não conta com sistema de abastecimento de
água doméstico, aparentemente devido à falta de interesse
do poder público em implantar um micro sistema de água.
Além dos dados coletados na Pesquisa
Diagnóstico Socioambiental da comunidade já tabulados e
registrados, optou-se por reunir com a comunidade
juntamente com professores e alunos, para elaboração de
um documento como forma de cobrar do poder público
para a implantação de um micro sistema de água.
Durante a elaboração do documento foram
incluídos, para representar a comunidade, professores,
lideranças e principalmente os alunos, no intuito de
oportunizar a estes a possibilidade dos primeiros contatos
com os passos para reivindicar os seus direitos, além de
uma maneira destes interagir com os professores e com
suas comunidades.

Propiciar, mediante o conhecimento do
problema de Abastecimento Público de Água, a cobrança
de soluções para tal problemática;
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Envolver, no Projeto de Pesquisa, agentes
como professores, alunos, parceiros e lideranças
comunitárias;

Realizar um encontro com os agentes e
representantes do Poder Público Municipal para
socialização, discussão e apontamento de solução do
problema apontado pela pesquisa;

Divulgar o resultado da referida pesquisa,
como forma de disseminar a realidade da questão da Água
na comunidade e no Município.
Conforme objetivos do contexto da Agenda
Cidadã, os professores cursistas elaboraram suas propostas
de prática de Plano de Ação, a saber:

Coleta de dados: cada professor dividiu
suas turmas por comunidade e cada turma contou com um
coordenador e um relator, tendo este último a função de
transcrever e registrar as falas dos informantes, em parte
resultantes de perguntas abertas e livres sobre os assuntos;

Procedimentos éticos da pesquisa: os
informantes serão orientados e informados sobre os
objetivos da pesquisa para que estes possam responder de
forma consciente e argumentada;

Tratamento dos dados coletados:
O resultado mostrou, para a surpresa dos
cursistas, a surpreendente quantidade de incidência de
doenças relacionadas com o uso de água de má qualidade e
tratada indevidamente, reflexo da ausência de sistemas
público de abastecimento e tratamento de água para uso
doméstico nas comunidades envolvidas. Nesse sentido, foi
constatado que a Saúde nas comunidades, objeto da
pesquisa, é muito problemática. Há uma grande omissão e
falta de compromisso político por parte do Poder Público
com relação à questão da Saúde Pública no Município,
principalmente na comunidade alvo da pesquisa. Após tal
constatação, os cursistas se reuniram com a comunidade
para socializar o problema na qual, visando a propostas de
soluções, foram convidados, mediante ofício, agentes da
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Secretaria Municipal de Saúde e da Câmara Municipal de
Vereadores.
Surpreendentemente,
embora
sem
confirmação do recebimento dos ofícios, nenhum
representante de tais setores públicos municipais
compareceu ao referido encontro, realizado no dia 21 de
junho de 2013, de 14h às 17h, no barracão da Comunidade,
que contou com a participação de aproximadamente 60
pessoas, sendo professores, estudantes, ACS e lideranças
comunitárias.
Estes resultados permitiram constatar que os
entrevistados na comunidade apresentam a mesma
percepção dos problemas no tocante às condições de Saúde
e meio Ambiente. Também foi constatado que elevado
índice de doenças como Diarreia e Verminoses, entre
outras, estão diretamente ligada à ausência de sistema
público de abastecimento e tratamento de água, assim
como saneamento básico e desconhecimento de medidas
profiláticas, tais como manipulação e armazenamentos dos
alimentos. Verificou-se que os moradores da comunidade
não têm filtros de água adequados em suas residências e
não realizam procedimentos corretos de cloração da água.
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Em 1970 foi fundada uma das primeiras escolas
da comunidade, a escola Boa Esperança II e a Igreja
Assembleia de Deus, fundada pelos primeiros moradores
que habitavam a região de Vila Canudos.
No início, a escola Boa Esperança II consistia
em uma construção feita de palha, atendendo alunos da
pré-escola a 4° série do Ensino Fundamental. No ano de
1984, foi construído um pequeno prédio que existe até
hoje, contendo uma sala e um depósito. No ano de 2008, a
escola passou a atender alunos do pré ao 9° ano do Ensino
Fundamental, funcionando em alguns barracões feitos
pelos moradores da comunidade, sendo construídas mais
duas salas que estão em processos de acabamento.
A Igreja Assembleia de Deus foi
construída em 1974, sendo uma das maiores construções
da comunidade, esteve na responsabilidade do Pastor
Expedito Leite, que foi um dos primeiros moradores a
chegar à comunidade.
Patrimônio Cultural
A comunidade dispõe de costumes e tradições
divergentes, pois a comunidade é constituída por dois
grupos religiosos, católicos e evangélicos. No entanto, os
evangélicos são os únicos que dispõem de um templo na
comunidade. Nota-se a distinção do relacionamento social
entre católicos e evangélicos que, além da crença, detêm
diferentes maneiras de orar e até mesmo de cumprimentar
uns aos outros.
A festa cultural que se destaca é a festa do Natal
que, ao longo dos anos, vem sendo comemorado pelos
moradores através de um cerimonial realizado em memória
de um acontecimento importante para os cristãos, o
nascimento do menino Jesus.
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Durante os preparativos para a comemoração,
são organizados grupos formados por homens, mulheres e
crianças da comunidade que interpretam teatralmente a
história do nascimento de Cristo. Acometendo a
comunidade de um sentimento de alegria ao dramatizar e
reverenciar o sagrado acontecimento.
Patrimônio Natural
A Comunidade Vila Canudos possui poucas
áreas de floresta (Figura 2) e sub-bosque, que são
responsáveis por abrigar a fauna da região, além de áreas
de pastagens e agricultura, de onde os comunitários retiram
elementos para a subsistência e obtenção de renda da
comunidade com a extração de recursos como: cumaru,
castanha do Pará e madeira.
Em algumas áreas da comunidade, a floresta é
substituída por pastagens ou pela agricultura. A região está
ficando bastante desmatada, pois ocorrem derrubadas em
vários e diferentes lugares. Posterior ao processo de
derruba, há a queima para início dos plantios de milho,
mandioca, arroz e feijão.
Memória Viva
De acordo com as irmãs Olímpia Martins dos
Santos e Carmélia Martins Santos Lopes, em 1973, o nome
da comunidade era Vila de Palha, devido às residências
serem todas cobertas com palha. Com o passar do tempo, a
comunidade recebeu o nome de Vila Canudos.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Boa Esperança, 100% das
pessoas questionadas responderam que o lixo produzido na
comunidade é queimado.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por rede geral de abastecimento. 75% usam micro
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abastecimento comunitário (poço artesiano), 18% usam
poço doméstico e 6,3% usam bicão ou cacimba. Dos
entrevistados, 100% declaram que a água oferecida pelo
sistema não é tratada, e 100% das pessoas entrevistadas
usam cloro na água.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto; 56,3% das pessoas entrevistadas
usam banheiro a céu aberto, 25% usam força séptica, e
18,8% usam sumidouro.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto (78,6%); os
que possuem ensino fundamental completo (7,1%); os que
possuem ensino médio incompleto (7,1); e os que possuem
ensino superior incompleto (7,1%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (11,1%), seguida por doenças respiratórias (5,6%)
e diabetes (5,6%); e outras viroses (38,9% ) que não foram
relatadas pelos entrevistados.
As declarações mostram que 56,3% das pessoas
recorrem a hospitais públicos para seu atendimento; 31,3%
recorrem a postos de saúde; e 12,5% recorrem à farmácia.
Quanto ao atendimento de saúde, 25% dos
entrevistados consideram bom; 25% consideram regular;
25% ruim e 25% disseram que esse atendimento não
existe.
Quando questionados sobre a assistência social,
100% dos entrevistados testemunharam não existir. Quanto
a portadores de deficiência, 100% dos entrevistados
relataram não haver portadores de deficiência. Outro dado
de avaliação foi a qualidade do ensino, cujos resultados
mostraram que 43,8% o consideraram bom; 43,8%
consideram este item regular.
Habitação

164

Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 56,3% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno; 43,8% possuem; o restante não
soube opinar. Questionados sobre as características do
terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem
em área de terra firme. Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros
100% dizem que a casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria, 34,5%, usa moto; 27,6% andam de ônibus; 17,2%
andam a pé; 10,3% usam bicicleta; 6,9 usam carro; e 3,4%,
carroça/carro de boi.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação ao
abastecimento de água na comunidade onde eles vivem,
43,8% relatam que esse abastecimento é bom; 18,8%,
regular; 0,9%, ruim; e 37,5 não souberam responder.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
92,3% das respostas, os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; e 7,7%
responderam que 2 menores trabalham; e 9,1% disseram
que apenas 1 menor trabalha. Quanto à renda familiar,
56,3% recebem menos de 1 salário mínimo; 12,5%
possuem renda de 1 a 2 salários mínimos; 6,3% possuem
renda de 2 a 3 salários mínimos; 6,3% tem renda de 3 a 5
salários mínimos mensais e 18,8% não possuem renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
relataram que não existe segurança pública.
Cidadania
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Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 100% disseram que sim. Quando perguntados
com que frequência a família participa de ações da
comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos,
etc.), 87,5% responderam que participam às vezes; 6,3%
na maioria das vezes e 6,3% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 87,5%
responderam sim; 6,3%, talvez/depende e 6,3% não
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados, 93,8%, o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
6,3% o item mais importante é a qualidade de saúde.

Figura 77- Item considerado mais importante pelos
entrevistados

Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 93,8% consideram o abastecimento de
água; 56,3%, transporte coletivo. Também foram
questionados sobre outros aspectos e 18,8% consideram
importantes áreas de lazer/esporte; 18,8%, programas
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culturais; e 62,5%, segurança pública. Quando foram
questionados sobre qualidade do ar, rios e lagos e áreas
verdes, 68,8% consideram mais importante a qualidade do
ar, 18,8%, áreas verdes e 12,5%, rios e lagos.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS –
PEDEOP
IDENTIFICAÇÃO e VÍNCULO:
Participaram da pesquisa oito professores da
escola Boa Esperança II, sendo que destes, 62,5% São do
sexo feminino e 37,5% do sexo masculino. A idade dos
entrevistados varia de 66,7% na faixa dos 18 a 30 anos e
33,3% na faixa etária de 31 a 40 anos.
LOCAL DE TRABALHO:
Dos professores entrevistados 87,5% têm
vínculo de contrato de trabalho na escola e apenas 12,5%
são concursados, o tempo de serviço destes últimos varia
de 06 a 10 anos. Já o tempo de serviço dos professores
contratados varia da seguinte maneira: 71,4% destes
professores trabalham de 2-5 anos, 14,3% há
aproximadamente 1 ano e 14,3% dos professores
contratados trabalham há aproximadamente de 06 a 10
anos, conforme gráfico abaixo.
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Figura 78. Acesso: tempo de serviço em anos dos
professores contratados.
Em relação ao segmento que os professores
lecionam, o resultado mostrou que 37,5 % atuam no ensino
fundamental séries iniciais e 62,5% no ensino fundamental
séries finais. Sendo que os professores do ensino
fundamental de séries iniciais estão distribuídos da
seguinte forma: 28,6% dos professores lecionam para o
terceiro ano, 28,6% para o quarto ano, 28,6% para o quinto
ano e 14,3% lecionam para diversas séries, conforme
exposto no gráfico abaixo.
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Figura 79. Segmento de atuação dos professores do
Ensino fundamental – séries iniciais.
Estes professores que lecionam no ensino
fundamental de séries iniciais atuam com as disciplinas de
Educação Física (66,7% dos professores) e Artes (33,3%
dos professores).
Dos professores que lecionam no Ensino
fundamental séries finais, 40% atuam no sexto, oitavo e
nono ano. Já no sétimo ano há a atuação de 60% dos
professores, conforme gráfico 6. Quanto as disciplinas
ministradas por esses professores, foram listadas oito, com
sua porcentagem de atuação apresentada no gráfico 7,
sendo que Educação Física e Artes apresentam maior
quantidade de professores trabalhando (23,1%);
matemática é a segunda mais trabalhada por esses
professores com 15,4%.
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Figura 80. Segmento de atuação dos professores do
Ensino fundamental – séries finais.

Figura 81. Disciplinas de atuação dos professores do
Ensino fundamental – séries finais.
Apenas 12,5% dos professores entrevistados
possuem outra atividade na escola, além da sala de aula.
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São as seguintes as atuações: Responsável pela escola
(33,3% dos que possui outra atividade além de sala de
aula); Servente (33,3% dos que possui outra atividade além
de sala de aula) e Zelador (33,3% dos que possui outra
atividade além de sala de aula). Como apresentado no
próximo gráfico. Todos os professores entrevistados
trabalham apenas na escola Boa Esperança II.

Figura 82. Atividades na escola extra a sala de aula.
FORMAÇÃO e MOTIVAÇÃO:
Todos os professores que atuam na escola Boa
Esperança II que participaram dessa pesquisa 87,5%
possuem graduação incompleta. Sendo 100%, das áreas de
graduação desses professores, em Licenciatura Plena.
Apenas 28,6% desses professores que possuem ou estão
cursando graduação o fazem em instituição pública
federal, os outros 71,4% estudam ou estudaram em
instituição privada. Da formação de nível superior desses
professores 50% é na modalidade presencial e 50% no
segmento de ensino a distância.
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37,5% desses professores já participaram de
algum curso/programa de formação continuada ou
capacitação didática. Desses, 66,7% foram realizados em
instituição pública federal e 33,3% em instituição pública
municipal. Sendo 100% dos que tiveram esse tipo de
instrução participaram pela modalidade presencial.
Todos os professores vinculados à escola de
pesquisa, que responderam aos questionários de PEDEOP,
afirmam que consideram que os conhecimentos teóricos e
práticos adquiridos durante sua formação são adequados
aos programas das disciplinas que lecionam.
Em seguida serão elencadas, em grau de
importância, as opiniões sobre as razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores, apresentadas nos próximos oito gráficos.
Com relação à falta de tempo em função de
carga horária em duas ou mais escolas, a maioria (33,3%)
respondeu ser indiferente essa informação.

Figura 83. Razões que limitam o aprimoramento e/ou
atualização profissional desses professores: falta de
tempo em função de carga horária em duas ou mais
escolas.
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Com relação à falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola, a maioria (62,5%)
respondeu esse ser um fator importante para auxiliar no
aumento de procura para aprimoramento e atualização dos
professores.

Figura 84. Razões que limitam o aprimoramento e/ou
atualização profissional desses professores: falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola.
A falta de compromisso institucional com a
formação docente é uma razão que a maioria (66,7%) dos
professores, que participaram dessa pesquisa, responderam
como um fator importante para auxiliar no aumento de
procura para aprimoramento e atualização dos professores.
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Figura 85. Razões que limitam o aprimoramento e/ou
atualização profissional desses professores: falta de
compromisso institucional com a formação docente.
A falta de vontade e motivação profissional são
fatores que metade (50%) dos professores, que
participaram dessa pesquisa, considera como um fator
importante para auxiliar no aumento de procura para
aprimoramento e atualização dos professores, os outros
50% se mostraram indiferentes a essa razão.

Figura 86. Razões que limitam o aprimoramento e/ou
atualização profissional desses professores: falta de
vontade e motivação pessoal.
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A falta de programas de incentivos por parte das
Secretarias de Educação é uma das razões consideradas
importantes pelos professores da escola Boa Esperança II,
que participaram como entrevistados do PEDEOP, como
um fator para auxiliar no aumento de procura para
aprimoramento e atualização dos professores.

Figura 87.Razões que limitam o aprimoramento e/ou
atualização profissional desses professores: falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação.
Outro aspecto também considerado importante
pela maioria desses professores é a falta de mecanismos de
cobrança, especialmente por parte do estado e do
município (Gráfico 14).
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Figura 88. Razões que limitam o aprimoramento e/ou
atualização profissional desses professores: falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município.
A falta de possibilidades operacionais em função
da distância física é um aspecto que a maioria dos
professores da escola Boa Esperança II, que participaram
como entrevistados do PEDEOP, considera como um fator
muito importante para auxiliar no aumento de procura para
aprimoramento e atualização dos professores.

Figura 89. Razões que limitam o aprimoramento e/ou
atualização profissional desses professores: falta de
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possibilidades operacionais em função da distância
física.
A falta de recursos financeiros também é uma
razão que a maioria desses professores considera como um
fator muito importante para auxiliar no aumento de
procura para aprimoramento e atualização dos professores.

Figura 90. Razões que limitam o aprimoramento e/ou
atualização profissional desses professores: falta de
recursos financeiros.
Os professores expressaram a opinião sobre as
razões
que
estimulam
sua
busca
pelo
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.),
nos próximos gráficos seguem a ordem de prioridade para
diversos motivos que afetam essa opinião.
O primeiro motivo que estimula os professores
da escola Boa Esperança II à busca de
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.) é o
interesse pessoal considerado muito importante para
maioria desses professores.
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Figura 91. Razões que estimulam o aprimoramento
e/ou atualização profissional desses professores:
interesse pessoal.
Outra razão para medir o estímulo desses
professores na busca por aprimoramento/atualização
profissional (participação em cursos, eventos, acadêmicocientíficos, workshops etc.) é o incentivo da Secretaria da
Educação, o que deixa a opinião dos professores bem
dividida. Sendo que 28,6% o consideram pouco
importante, outros 28,6% consideram regular, já 28,6%
consideram importante e 14,3% dizem ser muito
importante.
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Figura 92. Razões que estimulam o aprimoramento
e/ou atualização profissional desses professores:
incentivo por parte da Secretaria de Educação.
A melhoria do desempenho profissional é uma
das razões consideradas importante para maioria dos
professores do que diz respeito ao estimulo para busca do
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.).

Figura 93. Razões que estimulam o aprimoramento
e/ou atualização profissional desses professores:
melhoria do desempenho profissional.
A melhoria de função/salário na escola é um dos
motivos considerados muito importantes para maioria dos
professores no que diz respeito ao estímulo para busca do
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.).
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Figura 94. Razões que estimulam o aprimoramento
e/ou atualização profissional desses professores:
melhoria de função/salário
A maioria desses professores (42,9%) se
mostrou indiferente quando a razão para o estímulo para
busca
do
aprimoramento/atualização
profissional
(participação em cursos, eventos, acadêmico-científicos,
workshops etc.) é a oferta de equipamentos de apoio para
docência como ex: computador, internet, kits de formação,
entre outros.

Figura 95. Razões que estimulam o aprimoramento
e/ou atualização profissional desses professores: oferta
de equipamentos de apoio.
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Grande parte dos professores dessa escola coloca
a importância quando a razão para o estímulo para busca
do aprimoramento/atualização profissional (participação
em cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.)
é a oferta de eventos, como exemplo: cursos, palestras,
workshops entre outros, na área de interesse de cada um
deles.

Figura 96. Razões que estimulam o aprimoramento
e/ou atualização profissional desses professores: oferta
de equipamentos de eventos.
Boa parte dos professores dessa escola informa
ser
importante
estímulo
para
busca
do
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.) a
implementação de temáticas novas e/ou diversificadas.
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Figura 97. Razões que estimulam o aprimoramento
e/ou atualização profissional desses professores:
temáticas novas e/ou diversificadas.
Todos os professores, que participaram da
pesquisa do PEDEOP na escola Boa Esperança II,
apresentam como positivo a vontade de que sejam
ofertados cursos em prol de melhor desempenho de suas
atividades de ensino. Ainda sugeriram tipos e temas de
possíveis cursos que possam auxiliar em tais atividades,
sendo que a maioria (28,6%) sugeriu em prioridade o tema
Metodologias e em segundo lugar o tema Alfabetização e
Letramento.
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Figura 98. Sugestão de cursos em prol de melhor
desempenho de suas atividades de ensino
Todos os professores dessa escola que
responderam ao questionário do PEDEOP se consideram
aptos a participar de cursos de educação continuados a
distância.
Os próximos gráficos hierarquizarão a visão do
professor por medidas do grau de importância de fatores
que motivam a atuação do professor. Com relação aos
recursos didáticos para implementar práticas, inclusive
laboratórios, a maioria dos professores considera
importante.
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Figura 99. Grau de importância no estímulo dos
professores dos recursos didáticos para implementação
de práticas e/ou laboratórios.
O tempo destinado para trabalhar os conteúdos
teóricos e práticos também é considerado importante a
todos os professores dessa escola que participaram da
pesquisa do PEDEOP.

Figura 100. Grau de importância no estímulo dos
professores do tempo destinado para trabalhar os
conteúdos teóricos e práticos.
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Melhores salários é um fator considerado muito
importante para maioria dos professores (75%) como
estímulo em suas atividades.

Figura 101. Grau de importância no estímulo dos
professores – melhores salários.
A articulação entre alunos, professores e
gestores, o interesse e o bom desempenho dos alunos e a
qualificação e atualização em conteúdos específicos, são
razões consideradas importantes no estímulo das
atividades desses professores.
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Figura 102. Grau de importância no estímulo dos
professores – articulação entre alunos, professores e
gestores.

Figura 103. Grau de importância no estímulo dos
professores – interesse dos alunos
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Figura 104. Grau de importância no estímulo dos
professores – bom desempenho dos alunos.

Figura 105. Grau de importância no estímulo dos
professores – qualificação e atualização em conteúdos
específicos.
A quantidade de alunos adequada em sala de
aula é uma razão muito importante para maioria dos
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professores dessa escola que participaram da pesquisa
PEDEOP.

Figura 106. Grau de importância no estímulo dos
professores – quantidade adequada de alunos por sala
de aula
Para boa parte dos professores entrevistados na
escola Boa esperança II não leva em consideração a
possibilidade em assumir cargos administrativos como
estímulo em suas atividades.

Figura 107. Grau de importância no estímulo dos
professores – possibilidade de assumir cargos
administrativos.
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A maioria desses professores entrevistados na
escola Boa esperança II acha importante o diálogo com
outros professores sobre questões da disciplina, como
estímulo em suas atividades.

Figura 108. Grau de importância no estímulo dos
professores – diálogo com outros professores sobre
questões da disciplina.
No aspecto atuação em processo de gestão
participativa como estímulo nas atividades do professor, a
maioria dessa escola respondeu que esse aspecto é uma
razão importante.
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Figura 109. Grau de importância no estímulo dos
professores – atuação em processo de gestão
participativa.
Salas adequadas e trabalho em um só local são
razões consideradas importantes no estímulo das
atividades desses professores.

Figura 110. Grau de importância no estímulo dos
professores – salas de aula adequadas.
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Figura 111. – Grau de importância no estímulo dos
professores – trabalhar em um só local.
Os próximos gráficos hierarquizarão a visão do
professor por medidas do grau de importância de fatores
que motivam o aluno. Com relação à convivência social e
programa ou projetos dirigidos aos alunos, os professores
responderam ser fatores importantes ao estímulo da
aprendizagem dos alunos.

Figura 112. Grau de importância no estímulo dos
alunos – convívio social.
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Figura 113. Grau de importância no estímulo dos
alunos – programas e/ou projetos dirigidos aos alunos.
Na visão desses professores, é distinta a
hierarquização de importância das metodologias de ensino
voltadas para memorização de conteúdos quando se refere
a estimular os alunos: 33,3% a consideram importante e
11,1% consideram muito importante. Já outros 33,3%
consideram essa razão regular e 22,2%, pouco importante.
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Figura 114. Grau de importância no estímulo dos
alunos – metodologias de ensino voltadas para
memorização de conteúdos.
Com relação à articulação dos conteúdos e sua
relação com a realidade socioambiental e cultural, e a
integração dos espaços de cidadania Escola-Comunidade,
os professores respondem serem esses fatores muito
importantes ao estímulo da aprendizagem dos alunos.
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Figura 115. Grau de importância no estímulo dos
alunos – articulação dos conteúdos e sua relação com a
realidade socioambiental e cultural.

Figura 116. Grau de importância no estímulo dos
alunos – integração dos espaços de cidadania EscolaComunidade.
Com relação à maior inclusão social, os
professores responderam ser fator importante ao estímulo
da aprendizagem dos alunos.
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Figura 117. Grau de importância no estímulo dos
alunos – maior inclusão social.
Com relação à facilidade de acesso a
informações via internet, observamos que esse item divide
a opinião desses professores, pois 50% a consideram
regular e os outros 50%, importante e muito importante.

Figura 118. Grau de importância no estímulo dos
alunos – facilidade de acesso a informações via internet.
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Com relação à expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar; facilidade de acesso a
contextos informacionais e de lazer; aprendizado por meio
de atividades lúdicas e participativas; e acesso a fontes
bibliográficas variadas, a maioria desses professores
respondeu serem esses fatores importantes ao estímulo da
aprendizagem dos alunos.

Figura 119. – Grau de importância no estímulo dos
alunos – expectativa de melhoria de vida e trabalho
com a formação escolar.
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Figura 120. Grau de importância no estímulo dos
alunos – facilidade de acesso a contextos informacionais
e de lazer.

Figura 121. Grau de importância no estímulo dos
alunos – aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas.
.
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Figura 122. Grau de importância no estímulo dos
alunos – acesso a fontes bibliográficas variadas.
Para 100% dos professores, o estímulo da
família é muito importante ao envolvimento dos alunos na
escola, além dos seguintes fatores: Estímulo docente e
relação professor-aluno, Facilidade de deslocamento para a
escola, Merenda escolar, Salas de aula adequadas, sendo
considerados para todos como importante e muito
importante.

TEMAS TRANSVERSAIS:
Dos professores da escola Boa esperança II, que
participaram do PEDEOP, 50% já tiveram acesso a
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina.
Sendo que 75% destes incorporam as ideias e sugestões
apontadas por orientações oficiais para o ensino.
A maioria dos professores da escola Boa
esperança II (87,5%) trabalha algum tema transversal
integrado a suas disciplinas. Sendo o mais citado (27,3%)
pluralidade cultural (Gráfico 48). A maioria dos
professores (100%) ainda faz parceria desses temas a
outras disciplinas além das trabalhadas por eles.
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Figura 123. Temas transversais trabalhados em sala de
aula na Escola Boa esperança II.

Figura 124. Disciplinas que trabalham temas
transversais em parceria na Escola Boa esperança II.
A maioria (71,4%) dos professores da Escola
Boa esperança II não conhecem o Projeto Político
Pedagógico (PPP) da escola. Dos 28,6% professores que
conhecem o PPP, 75% não sabem informar se ele
contempla temas transversais e 25% dizem que contempla.
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Na definição dos temas a serem trabalhados nas
disciplinas nos eventos escolares de integração (ex: feira
de ciências, exposições, etc.), 75% dos professores dizem
estar orientados pela transversalidade. Metade dos
professores (50%) diz que o desenvolvimento dos temas
nesses eventos é conduzido por disciplina específica e
outra metade de professores (50%) diz ser conduzida
multidisciplinarmente. Todos os professores dizem estar
motivados a realizar e participar desse tipo de eventos.
Quando julgam o interesse do alunado em participar desse
tipo de eventos, eles se dividem: 50% dos professores
dizem que é alta a motivação dos alunos e 50% dizem que
essa motivação é baixa.
No que diz respeito ao grau de interesse dos
alunos a determinados temas, foi elencado pelos
professores o nível desse interesse, percebe-se que em
relação ao meio ambiente da região e questões étnicas o
interesse é baixo, problemas ambientais locais e globais,
profissão, emprego e renda, equipamentos tecnológicos e
eletrônicos, cultura regional, saúde do corpo e saúde
mental, bem estar social, violência sexual, vestuário e
veículos, despertam medianamente o interesse dos alunos,
problemas de saúde, doenças sexualmente transmissíveis,
drogas, gravidez, sexo, cultura globalizada, violência,
línguas locais são assuntos que tomam de médio a alto
interesse dos alunos, esporte e lazer despertam muito alto
interesse dos alunos. Seguem abaixo os gráficos de
hierarquização desses fatores. (Figuras 125 e 126).
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Figura 125. grau de interesse dos alunos a diversos
temas, medidas em %.
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Figura 126. grau de interesse dos alunos a diversos
temas, medidas em %

INFRAESTRUTURA
PEDAGÓGICO

DE

APOIO

Todos os professores, que responderam ao
questionário PEDEOP da escola Boa esperança II,
informam que a escola só possui sala de aula de
infraestrutura pedagógica. Informam que o espaço físico
da escola, a mobília, as instalações, as manutenções, não
são suficientes e nem adequados. Não possuem laboratório
de ciências, nem de informática, não existem recursos
audiovisuais e nem rede de internet na escola. Porém todos
destacam que todos esses recursos são muito importantes
como apoio pedagógico e melhor desempenho do processo
de ensino aprendizagem. 75% dos professores dizem
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produzir os próprios materiais didáticos com recursos
disponíveis em seu ambiente (ex: rochas, plantas, animais,
etc.).
BIBLIOTECA E SALA DE LEITURA:
Na escola Boa Esperança II não existe biblioteca
nem sala de leitura, 100 % dos professores dizem que o
acervo bibliográfico não é adequado e 100% que não é
suficiente. Sendo que 100 % dizem que o acervo
bibliográfico existente não é adequado para atender sua
disciplina e 100% não sabem responder, acredita-se que
devido ao fato de não existir um espaço físico de biblioteca
e sala de leitura. 100% dos professores que responderam
consideram que o acervo bibliográfico que existe é apenas
de literatura infantil.
LIVRO DIDÁTICO:
Quando questionados sobre a distribuição dos
livros na escola pelo PNLD, a maioria informou que a
escola recebe livros pelo PNLD, e quanto à escolha dos
livros, os que responderam afirmativamente, 50%, dizem
ser a Secretaria Municipal ou Estadual que escolhe o livro
e 50% dizem não saber de quem é a responsabilidade de
escolha desses livros. Informações em gráficos expostos a
seguir nas figura 127 e 128.
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Figura 127. Gráficos indicando distribuição de livro
didático pelo PNLD, medidas em %
Quando questionados sobre a utilização dos
livros didáticos ofertados pela escola, a maioria (50%)
informou que utiliza e 33,3% informaram que utilizam
parcialmente. A maioria, 45,5%, diz utilizar também
outros livros para complementar as atividades de docência.
A maioria (55,6%) dos professores leva em consideração a
adequação dos conteúdos dos livros para então selecionálos para ser utilizado em aula. 71,4% dos professores que
utilizam o livro didático informam que ele contribui para o
alcance dos objetivos da disciplina que ministram.
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Figura 128. utilização do livro didático em sala de aula,
medidas em %.
Os professores assinalaram “SIM”, “NÃO” ou
“PARCIALMENTE”, para algumas afirmativas sobre os
livros didáticos, que seguem abaixo nas figuras 129 e 130.
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Figura 129. Grau contribuição dos livros didáticos
para diversos fatores, medida em %.
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Figura 130. Grau de contribuição dos livros didáticos
para diversos fatores, medida em %.
PLANO DE AÇÃO
Comunidade: Canudos
Escola: Boa Esperança II
Cursistas Responsáveis: Adson Maurício da
Silva e Maria Luiz de Sousa da Silva
Temas delimitados: verminoses e viroses
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Resumo do plano: Após serem expostos os
temas, decidiu-se pelo assunto verminose e outras viroses.
Optou-se por esse tema porque são problemas que, diante
dos dados obtidos, ocorrem com maior frequência,
afetando grande parte das famílias dessas localidades.
Além disso, as pessoas têm dificuldades na procura de
atendimento, muitos recorrem ao hospital, postos de saúde,
mas as unidades de saúde apresentam precárias condições
de atendimento. Com isso, a maioria procura pelas
farmácias ou opta por remédios caseiros como forma de
amenizar os problemas.
CROQUI
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF BOA ESPERANCA IV
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15005437
EMEIF BOA ESPERANCA IV
Infantil e Ensino Fundamental
ALENQUER
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
No ano de 1964, foi fundada a localidade de
Goiana Grande, cujo primeiro nome foi Jibóia, batizada
por Francisco Onaías Ribeiro, João Caferana, Raimundo
Odilon, Genésio, Antonio Guilherme, Nazir Serrão e
outros, seus fundadores, por terem matado uma grande
cobra no Igarapé que existia na localidade. Já no ano de
1970, devido à existência de um grande castanhal que
chamavam de Goiana Grande, situado a 30 km da sede,
entrando no km 09 a margem esquerda da PA, rebatizaram
a localidade com o nome pela qual, até hoje, é conhecida.
Diversos antigos moradores mudaram-se para outros
locais, no ano de 1970 a 1976, chegaram à localidade
novas famílias.
Não existiam estradas, somente veredas.
Antigamente, havia fartura de caças e peixes, uma das
principais fontes de alimento da época. A vegetação era
nativa e o clima bem mais ameno que o atual. A principal
fonte de renda era o extrativismo, por haver ao redor
grandes quantidades de castanhais, cumaruzal, açaizais e
andirobal.
O meio de transporte mais utilizado era cavalo,
boi e burro.
Embora não existisse igreja, desde 1964, as
famílias já se reuniam aos domingos para celebração
religiosa. Consta que o primeiro dirigente religioso foi o
senhor Francisco Onaías, conhecido como Chico Branco.
Por sentirem necessidade, as famílias juntaram-se e
trabalharam para construir a primeira Capela na
comunidade, tendo como seu dirigente o senhor João e
com padroeira Santa Luzia.
Em relação à conservação da natureza, podemos
dizer que já havia desmatamento, mas este se restringia a
pequenos roçados para o plantio de milho, feijão, arroz e
mandioca, visando à subsistência.
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No ano de 1980, foi feita uma estrada de acesso
à comunidade, aumentando o fluxo de pessoas e
moradores. Devido ao aumento populacional, sobretudo de
crianças, em 1983, os moradores sentiram necessidade de
uma escola. Eles tomaram a iniciativa de conversar com
Marieta de Araújo Corrêa, esposa de um comunitário, para
que esta fosse professora de seus filhos. Assim, em abril,
iniciou a escola da comunidade com uma turma de 35
alunos multissérie que, por não haver prédio próprio,
funcionava na cozinha da então professora.
O primeiro nome dado à Escola foi Boa
Esperança IV, existente até hoje. A ideia foi da professora
e de alunos em consonância com alguns pais, devido à
intenção de a escola sempre continuar com a atividade de
ensino, dando esperança de uma nova perspectiva aos
alunos. Alguns anos depois, a Sra. Marieta mudou-se,
sendo substituída por sua cunhada, de nome Sandra.
Posteriormente, em 2000, por intermédio de um Vereador,
construiu-se o prédio da escola, que funcionou até 2010.
Atualmente, o prédio encontra-se em total abandono, sem
condições de uso. Os alunos da comunidade estudam em
um refeitório cedido pela Igreja Evangélica.
No decorrer do tempo, com a vinda de novas
famílias, aumentou-se o desmatamento com os grandes
roçados, visando ao plantio tanto para sustento quanto para
venda, além da formação de pastos para alimento de
rebanhos. Nisto, acabaram por derrubar os cumaruzais,
castanhais , andirobais e açaizais, secando também os
igarapés existentes.
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Figura 131. Escola da localidade. A- refeitório cedido
para o funcionamento da escola. B- prédio da antiga
escola, atualmente em desuso.

Figura 132. Igrejas localidade. A- igreja católica. Btemplo evangélico

Figura 133. Memória viva: Sra. Marieta de Araújo Corrêa, primeira
professora da comunidade.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Boa Esperança IV, 100% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo, por isso o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – segundo os que responderam – é a queimada
(100%).
Água: As respostas, em sua maioria, dizem que
o abastecimento é feito por poço doméstico (90%) e feito
por outros tipos (10%). Dos entrevistados, 76,7%
declararam que a água é tratada e a forma de tratamento
utilizada é a cloração em todo os casos (100%). Esses
dados mostram que, dos entrevistados dessa escola, grade
parte consome água tratada.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto, por isso a maioria (46,7%) destina
dejetos a céu aberto; 36,7%, em sumidouros e 16,7%
despejam em fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto (64,3%),
seguida dos que possuem ensino fundamental completo
(21,4%); ensino médio incompleto (10,7%) e os que
possuem ensino médio completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (26,2%); doenças respiratórias (13,5%);
verminoses (10,5%); viroses (5,6%); problemas de coração
(2,6%); problemas ósseos e/ou articulações (2,6%) e
doenças mentais (2,6%); outros (21,1%). Dos
entrevistados, 26,3% declararam não ter havido nenhuma
ocorrência de doenças.
As declarações mostram que 100% recorrem a
agentes comunitários de saúde para seu atendimento,
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mostrando assim que o atendimento comunitário tem se
mostrado eficiente na referida escola.
Quanto ao atendimento de saúde, 100% dos
entrevistados julgam não existir. Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências, 100% dos
entrevistados declararam não existir, mostrando certo
abando em relação a esse aspecto.
Quando questionados sobre a assistência social,
100% dos entrevistados testemunharam não existir,
testemunhando assim outra deficiência. Outro dado foi a
qualidade do ensino, cujos resultados são descritos assim:
80% consideraram boa e 20% julgam regular.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 56,7% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno; 40% não possuem e 3,3% não
souberam responder. Questionados sobre as características
do terreno, 100% dos entrevistados responderam que
vivem em área de terra firme e nenhum em áreas
inundáveis. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 69%
dizem que a casa onde moram é própria; 24,1% dizem que
sua residência é cedida e 6,9% declaram que são
moradores de residência por posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que: a
maioria usa moto (43,6%); 23,6% moto; 12,7% bicicleta;
7,3% carroça/carro de boi; 7,3% andam a pé e uma
minoria de 5,5% andam a pé.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 100% relatam que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas.

222

Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 100%
dos entrevistados disseram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha, retratando assim uma situação onde as
famílias são sustentadas apenas pelos maiores. Quanto à
renda familiar, 56,7% recebem de 1 a 2 salários mínimos;
40% possuem renda de menos de 1 salário mínimo e
somete 3,3% possuem uma renda de 3 a 5 salários
mínimos. Ressalta-se que não houve casos de entrevistados
que disseram não possuir renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
consideram inexistente a segurança pública, tais dados
fornecem base para a inferência de que há ocorrência de
violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 100% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que, apesar de todas as dificuldades sofridas, os
moradores gostam do local onde vivem.
Quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 80% responderam que
participam às vezes; 20% participam na maioria das vezes.
E quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 100% participariam,
deixando claro o interesse por parte dos moradores de
melhorar a situação do local onde vivem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (76,7%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; 20%
julgam o item mais importante a qualidade do ensino e
3,3% consideram que cursos de qualificação profissional
merecem ser priorizados.
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Figura 134. Item considerado mais importante pelos
entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 60% consideram a segurança pública
como ponto mais importante; 23,3%, limpeza de ruas e
terrenos; 10%, áreas de lazer/esporte e somente 6,7%
consideram a programação cultural. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foi o seguinte: 100%
dos entrevistados consideraram importante a qualidade do
ar, mostrando assim que há grade preocupação por parte da
comunidade com esse quesito ambiental.
PEDEOP
IDENTIFICAÇÃO e VÍNCULO:
Apenas uma professora da escola Boa Esperança
IV respondeu o questionário do PEDEOP, ela tem idade
entre 41-50 anos. Ela não informou se é contratada ou
concursada, tem tempo de serviço de 11-15 anos. Leciona
no Ensino Fundamental Séries Iniciais, no segmento
multisseriado, com carga horária total de 100 hora por
mês. Ela não possui outra atividade na escola e nem
leciona em outro local.
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FORMAÇÃO e MOTIVAÇÃO:
A professora possui ensino médio completo.
Tem graduação incompleta em matemática/física, estuda
em instituição pública federal, na modalidade presencial.
Afirma que já participou de três cursos/programas de
formação continuada/capacitação didática na modalidade
presencial, em instituição pública federal. A professora
considera adequados aos programas das disciplinas que
leciona, os conhecimentos teóricos e práticos, adquiridos
durante a formação.
Na opinião da professora, as razões limitantes ao
seu aprimoramento/atualização profissional são:
a) falta de tempo em função de composição de
carga horária em duas ou mais escolas – pouco importante.
b) falta de comunicação e divulgação dos cursos
na escola – muito importante.
c) falta de compromisso institucional com a
formação docente – pouco importante.
d) falta de vontade e motivação pessoal –
regular.
e) falta de programas de incentivos por parte das
secretarias de educação – pouco importante.
f) falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e município – muito
importante.
g) falta de possibilidades operacionais em
função da distância física – regular.
h) falta de recursos financeiros - importante.
A opinião da professora sobre as razões que
estimulam sua busca pelo aprimoramento/atualização
profissional (participação em cursos, eventos, acadêmicocientíficos, workshops etc.) é assim descrita:
a) interesse pessoal – pouco importante;
b) incentivo por parte da secretaria de educação importante;
c) melhoria do desempenho profissional – pouco
importante;
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d) melhoria de função/salário na escola - regular;
e) ofertas de equipamentos de apoio
(computador, internet, kit’s de formação, etc) – pouco
importante;
f) oferta de eventos (palestras, cursos,
workshops, etc) na sua área de interesse - importante;
g) temáticas novas e/ou diversificadas ela
respondeu regular – pouco importante.
A professora expressa o interesse em que sejam
ofertados novos cursos visando ao melhor desempenho de
suas atividades de docência, conforme seguinte proposta:
pós-graduação e capacitação de docentes.
Na questão: Você se considera apto(a) para
participar de curso(s) e/ou educação continuada a
distância? Ela respondeu que sim.
A professora atribuiu grau de importância a
alguns fatores que motivam o professor, seguem abaixo os
itens elencados e suas respectivas escalas de julgamento:
a) Recursos didáticos para implementar práticas,
inclusive laboratórios – regular.
b) Tempo destinado à disciplina para trabalhar
os conteúdos teóricos e práticos – pouco importante.
c) Melhores salários – regular.
d) Articulação entre alunos, professores e
gestores – importante.
e) Interesse dos alunos – pouco importante.
f) Bom desempenho dos alunos - regular.
g) Qualificação e atualização em conteúdos
específicos - regular.
h) Número adequado de alunos em sala de aula importante.
i)
Possibilidade
de
assumir
cargos
administrativos – pouco importante.
j) Diálogo com outros professores sobre
questões da disciplina - regular.
l) Atuação em processo de gestão participativa regular.
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m) Salas de aula adequadas - importante.
n) Trabalhar em um só local – regular
De acordo a percepção da professora, ela
atribuiu o grau de importância dos fatores que motivam o
aluno, segundo os assuntos e escalas abaixo:
a) Convívio social – importante.
b) Programas e/ou projetos dirigidos aos alunos pouco importante.
c) Metodologia de ensino voltada para a
memorização de conteúdos – regular.
d) Articulação dos conteúdos e sua relação com
a realidade socioambiental e cultural - pouco importante.
e) Integração dos espaços de cidadania escolacomunidade - regular.
f) Maior inclusão social - importante.
g) Facilidade de acesso a informações via
internet – importante.
h) Expectativa de melhoria de vida e trabalho
com a formação escolar – pouco importante.
i) Facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer - importante.
j) Aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas - pouco importante.
l) Acesso a fontes bibliográficas variadas –
pouco importante.
m) Estímulo da família - regular.
n) Estímulo docente e relação professor-aluno regular.
o) Facilidade de deslocamento para a escola regular.
p) Merenda escolar - importante.
q) Salas de aula adequadas - regular.
TEMAS TRANSVERSAIS:
A professora diz que já teve acesso a orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina. Que em suas
aulas, incorpora as ideias e sugestões apontadas por

227

orientações oficiais para o ensino. Ela diz trabalhar em
suas disciplinas os seguintes temas transversais:
Pluralidade Cultural, Saúde e Orientação Sexual. Segundo
a professora, as disciplinas são trabalhadas de forma
interdisciplinar, integrando os temas transversais com as
disciplinas: ciências, matemática, geografia, história e
português.
Ela não conhece o projeto político-pedagógico
da escola, não sabendo se esteecontempla os temas
transversais. Ela responde que a definição dos temas a
serem trabalhados em sua disciplina nos eventos escolares
de integração (feiras de ciências, exposições etc.) não está
orientada pela transversalidade. Nesses eventos os
desenvolvimentos
dos
temas
são
conduzidos
multidisciplinarmente. Ela se sente motivada a realizar e
participar desses eventos e considera alta a motivação dos
alunos em também participar.
No que diz respeito ao grau de interesse dos
alunos a determinados temas, foi elencado pelos
professores o nível desse interesse (Tabela 1):
Tabela 1. Indicações pelos professores do
grau de interesse dos alunos a diversos temas, medidas
em %.
A) Meio Ambiente da região B) Questões étnicas (indígenas,
(Floresta
Amazônica, quilombolas
etc.)
baixo
biodiversidade...) – baixo interesse.
interesse.
C) Problemas ambientais locais D) Problemas ambientais globais
(desmatamento, enchentes, lixo, (aquecimento global, extinção de
endemias etc.) – médio interesse.
espécies etc.) – alto interesse.
E) Saúde (doenças crônicas, câncer, F)
Doenças
sexualmente
diabetes, hipertensão etc.) – alto transmissíveis, sexo, gravidez e
interesse.
drogas – muito alto interesse.
G) Profissão, emprego e renda – H) Esportes e lazer – médio
baixo interesse.
interesse.
I) Equipamentos tecnológicos e J) Cultura globalizada (hip hop,
eletrônicos – baixo interesse.
funk, grafite etc.) – médio
interesse.
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L) Cultura regional (música, dança, M) Saúde do corpo e saúde
festas, literatura etc.) – médio mental – baixo interesse.
interesse.
N) Bem estar social (família, O) Violência (doméstica, escolar,
religião, preconceitos etc.) – médio gangues etc.) – baixo interesse.
interesse.
P) Violência sexual (pedofilia, Q) Vestuário e veículos – médio
exploração sexual etc.) – baixo interesse.
interesse.
R) Línguas locais (oriundas das famílias linguísticas tupi-guarani, jê,
karib) – baixo interesse.
Ela considera racismo e posição social temas que
devem ser trabalhados transversalmente.

INFRAESTRUTURA
DE
APOIO
PEDAGÓGICO:
A única instalação de infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola é sala de aula, que é
utilizada para atividade de docência. Não respondeu às
questões 25 a 37, deixando vários aspectos a ser analisados
sem resposta. Na escola não há capacitação e nem projetos
de rádio e TV na escola, também não há materiais
audiovisuais para apoio pedagógico. A professora produz
seu próprio material didático com recursos disponíveis em
seu ambiente (rochas, plantas, animais etc.).
BIBLIOTECA/ SALA DE LEITURA:
Não respondeu às questões referentes à
biblioteca e sala de estudo, acredita-se que seja devido a
não haver esses espaços na escola. A única informação
dada foi referente ao acervo bibliográfico que é composto
por: literatura infantil, livros didáticos, jornais e revistas.
LIVRO DIDÁTICO:
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Na questão se a escola recebe os livros
didáticos pelo PNLD, a professora respondeu que sim, e
que a direção da escola faz a escolha dos livros didáticos a
serem trabalhados com os alunos. Ela utiliza os livros
didáticos adotados pela escola juntamente com outros
livros paradidáticos, revistas e jornais. Não sabe quais os
critérios para escolha dos livros didáticos utilizados em
aula. A professora respondeu que o livro didático utilizado
contribui para alcançar os objetivos propostos para suas
disciplinas.
A professora assinalou “SIM”, “NÃO” OU
“PARCIALMENTE” para a pertinência das seguintes
afirmativas sobre os livros didáticos:
- Reforçam a metodologia de ensino centrada na
memorização- sim.
- Oferecem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos- sim.
- São ricos em relação ao conteúdo e à
apresentação- sim.
- Privilegiam os conhecimentos teóricos em
relação aos conhecimentos práticos- não.
- Estão defasados em relação à dinâmica dos
processos de ensino e aprendizagem- parcialmente.
- Estimulam a multidisciplinaridade- sim.
- Consistem na principal fonte de leitura e
informação para o aluno- parcialmente.
- Oferecem estratégias para pesquisa e aplicação
dos conhecimentos- sim.
- Incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos- sim.
-Aprofundam os conteúdos trabalhados em sala
de aula- sim.
- Os conteúdos contemplam a realidade e os
elementos culturais locais- não.
- Estão adequados às orientações curriculares
oficiais- sim.
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PLANO DE AÇÃO
Comunidade: Bela Vista
Escola: Boa Esperança IV
Cursistas Responsáveis: Francinete Pereira da
Silva
Temas delimitados: Festa junina
Resumo do plano: O projeto visa integrar a
comemoração da festa junina e o resgate social e cultural,
visto que, por meio de ações concretas, solidárias e
participativas, possibilita ao aluno conhecer um pouco
sobre uma das festas tradicionais da comunidade, seus
símbolos, santos, pratos típicos, trajes e danças.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF BOM JESUS II
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15005542
EMEIF BOM JESUS II
Infantil e Ensino Fundamental
ALENQUER
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
Escola Bom Jesus II – Comunidade Miriti
Novo
A comunidade Miriti Novo surgiu no ano de
2003, devido a uma desavença entre os membros da
comunidade Miriti, porque tentaram organizar a
construção de um barracão e foram impedidos por um
senhor que se dizia proprietário da comunidade. Mediante
tal acontecimento, os moradores se reuniram e a maioria
constatou que haveria problemas de relacionamento entre o
dono do terreno e algumas famílias.
Assim, as famílias que se sentiam ofendidas, ou
estavam descontentes, tomaram a decisão de comprar uma
área de 35.000m2 para instalarem a uma nova comunidade,
tendo como líder o senhor Francisco Limeira Cunha.
Hoje, a comunidade conta com aproximadamente 30
famílias.
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Figura 135. Comunidade Miriti Novo. Vista da direita
para a esquerda divisão frontal da comunidade, praça
da comunidade, miritis (os quais deram origem ao
nome da comunidade) e Sr. Francisco Limeira.
No mesmo ano da fundação, iniciaram-se as
festividades de São Raimundo, padroeiro da comunidade,
realizada no mês de agosto, ocorrendo também, no mês de
junho, a festa junina, com apresentação de danças, comidas
típicas e iguarias.
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Figura 136. Comunidade Miriti Novo. Vista da direita
para a esquerda: Igreja de São Raimundo Nonato e
Comunidade.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Escola Bom Jesus II
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola, 100% das pessoas questionadas
responderam não usufruir da coleta de lixo. Em relação ao
destino do lixo produzido e não coletado, 48% afirmaram
que o lixo é enterrado; 46%, o lixo é queimado e 6%
disseram que despejam o lixo diretamente na mata.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por poço doméstico (98%) ou por de bicão ou
cacimba (2%). Dos entrevistados, 100% declararam que a
água não é tratada e para isso utilizam algumas formas de
tratamento como: filtragem (58,7%) e a cloração (41,3%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto, por isso 94% destinam dejetos a
céu aberto e 4%, em fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 2,1% não sabem ler/
escrever; 68,1% possuem o ensino fundamental
incompleto 27,7% possuem o ensino fundamental
completo e 2,1% possuem o ensino médio completo.
Saúde
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Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
verminoses (2%); doenças respiratórias (38,8%); Diarreia
(22,4%); problemas de pele (2%); problemas de coração
(2%); problemas ósseos e/ou articulação (2%) e outras
doenças (30,6%).
As declarações mostram que, quando os
comunitários têm problemas de saúde, 75,4% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 22,8% recorrem a
postos de saúde e 1,8% recorrem a farmácias.
Quanto ao atendimento de saúde, 80% dos
entrevistados o consideram regular; 10% ruim; 8% bom; e
2%, inexistente. Em relação ao atendimento aos portadores
de deficiências, 100% dos entrevistados declararam não
existir.
Quando questionados sobre a assistência social,
14% dos entrevistados testemunharam não existir; 84% a
julgam regular e 2% a consideram boa. Outro dado de
avaliação foi a qualidade do ensino, cujos resultados
mostraram que 16% a consideraram boa; 76% consideram
este item regular e 8% julgam ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados
obtidos, que 14% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno e 86% possuem.
Questionados sobre as características do terreno, 100% dos
entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 98%
dizem que a casa onde moram é própria e 2% dizem ter
obtido a residência por posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
utilizam carro (2,7%); Bicicleta (16,2%); ônibus (11,7%);
Moto (16,2%); Carroça/carro de boi (27%); a pé (21,6%);
Cavalo/jegue/mula (4,5%).
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Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% dizem não existir o
abastecimento de água.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram não existir
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em 4%
das respostas, os entrevistados confirmam que nenhum dos
menores de 18 anos trabalha; 30% responderam que 1
apenas trabalha; 64% dos questionados disseram que dois
menores trabalham e 2% responderam que três ou mais
menores contribuem com a renda familiar. Quanto à renda
familiar, 24% não possuem renda e 76% recebem menos
de 1 salário mínimo
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
dizem não existir segurança pública.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 86% disseram que sim e 14% dizem que
gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que,
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 13,5%
responderam que participam às vezes; 29,7% na maioria
das vezes e 56,8% nunca participam das atividades. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 4% responderam talvez;
38% participariam e 58% não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (50%), o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde e para
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outros 50% o item mais importante é o atendimento aos
portadores de deficiência.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 48% consideram a segurança pública;
30%, programação cultural e 22%, áreas de lazer/esporte.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 24% consideram mais importante a qualidade
do ar; 20% os rios e lagos e 56% as áreas verdes.
PEDEOP
a) Local de trabalho: nestas escolas, 50% dos
docentes são mulheres de faixa etária variando entre 31 a
40 anos, sendo a maioria é contratada (100%),
apresentando entre 11 a 15 anos trabalhando a partir de
contrato (100%). As professoras lecionam nas séries
iniciais do ensino fundamental (100%), atuam em turmas
multisseriadas e não exercem outra atividade na escola e
nem lecionam em outras escolas.
b) Formação e motivação: Todos os
professores cursaram uma graduação (100%), sendo todas
do tipo licenciatura plena em pedagogia (100%). Em
relação à instituição todas cursam em unidades privadas e
de forma semipresencial. Quanto à formação continuada,
todas responderam ter participado de cursos de
capacitação, a maioria em instituição pública federal
(100%) de forma presencial e consideraram adequados
(100%) os programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (50% muito importante ou pouco
importante); 2º) falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e município, falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(50% muito importante ou pouco importante), falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de
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compromisso institucional com a formação docente, falta
de vontade e motivação pessoal, falta de programas de
incentivos por parte das secretarias de educação (50%
importante ou indiferente); 4º) falta de possibilidades
operacionais em função da distância, falta de tempo em
função de composição de carga horária em duas ou mais
escolas (50% importante ou pouco importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (50% muito ou pouco importante);
2º) oferta de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na
sua área de interesse (50% importante ou pouco
importante); 3º) Melhoria de função/salário na escola,
temáticas novas e/ou diversificadas, interesse pessoal,
melhoria do desempenho profissional (100% muito
importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (50% importante e 50% indiferente).
Todos desejam a oferta de cursos, mas não
indicaram qual.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos,
qualificação e atualização de conteúdos específicos,
número adequado de alunos em sala de aula, (100% muito
importante); 2º) Recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratório, tempo destinado à
disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
melhores salários, salas de aula adequadas, trabalhar em
um só local articulação entre alunos, professores e
gestores, bom desempenho dos alunos, possibilidade de
assumir cargos administrativos, atuação em processo de
gestão participativa (100% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
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escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação
professor-aluno, merenda escolar, salas de aula adequadas
(50% muito importante ou importante); 2º) convívio
social, programas e/ou projetos dirigidos aos alunos,
metodologia de ensino voltada para a memorização do
conteúdo, integração dos espaços de cidadania escolacomunidade, maior inclusão social, facilidade de acesso à
informação via internet, facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer, aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas, acesso a fontes
bibliográficas variadas, facilidade de deslocamento para a
escola (50% muito importante ou importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam, incorporam-nas em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
tema indicado: ética, pluralidade cultural, meio ambiente,
saúde, orientação sexual e trabalho e consumo. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Ciências, Matemática,
Biologia, Estudos Amazônicos, Geografia, História e
Português (14,3% cada). Os professores afirmaram não
trabalhar temas transversais em parceria com outras
instituições. O curioso é que todos os entrevistados
alegaram desconhecer o projeto político pedagógico da
escola, e por conta disso, não sabem se ele contempla os
temas transversais. Todos se sentem motivados em
participar desses eventos, e a maioria dos alunos estaria
motivada a participar (100% alta), principalmente na
seguinte escala de prioridade: 1º) Violência (doméstica,
escolar, gangues, etc) 2º) meio ambiente da região (floresta
amazônica, biodiversidade), problemas ambientais locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc), problemas
ambientais globais, cultura regional (música, dança, festas,
literatura, etc), saúde do corpo e saúde mental, bem estar
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social (família, religião, preconceitos, etc), (50%
importante ou indiferente); 3º) doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (100% regular); 4º)
Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão,
etc) (100% regular); 5º)questões étnicas (indígenas,
quilombolas, etc) (100% regular); 6º) violência sexual
(pedofilia, exploração sexual, etc), equipamentos
tecnológicos e eletrônicos, cultura globalizada (hip hop,
funk, grafite, etc), (50% importante ou pouco importante);
7º) vestuário e veículos (50% pouco importante ou
regular); 8º) profissão, renda e emprego, línguas locais
(oriundas das famílias tupi-guarani, jê, karib) (100%
regular).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola, não houve repostas
quando questionados sobre isso. Não há captação de
projetos pela escola, não há materiais audiovisuais de
apoio pedagógico, nunca receberam cursos de capacitação
para uso de materiais audiovisuais de apoio didático e por
conta disso, nunca usaram materiais audiovisuais. Para
suprir essa necessidade os professores produzem seu
próprio material didático com recursos disponíveis em seu
ambiente (rochas, plantas, animais, etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acervo bibliográfico não é
adequado (100%).
Em referência aos livros didáticos, os
professores afirmaram (100%) categoricamente serem
recebidos às vezes via Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD) e que estes livros são escolhidos pela
Secretaria Municipal de Educação (100%) e utilizados
parcialmente pelos professores (50%). Além destes, outros
livros são utilizados pelos docentes no preparo das
atividades de ensino e eventos escolares (50%) e que têm
como critério principal empregado para a abordagem
inovadora e qualidade dos temas e conteúdos (50%). O
fato de contribuírem em sua maior parte (100%) para o
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alcance dos objetivos propostos para a sua disciplina,
reforçam parcialmente (50%) a metodologia de ensino
centrada na memorização e oferecerem questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos
(50%), mas, não são ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação (50%), privilegiam conhecimentos teóricos
em relação aos conhecimentos práticos (50%) e estão
parcialmente defasados em relação à dinâmica dos
processos de ensino e aprendizagem (50%) e estimulam
parcialmente a multidisciplinaridade (50%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (50%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(50%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (100%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (50%), contemplam a
realidade e os elementos culturais locais (50%), porém não
estão adequados às orientações curriculares oficiais
(100%).
PLANO DE AÇÃO
Com relação ao saneamento da comunidade,
onde a escola está inserida, como PLANO DE AÇÃO
devem ser implantadas em caráter de urgência a coleta de
lixo e a instalação de um aterro para destinação do lixo;
com relação ao abastecimento de água são necessárias
implementações de poços artesianos que abasteçam toda a
comunidade com água potável e de boa qualidade. O
quesito mais preocupante está relacionado ao destino do
esgoto que é inexistente, devem-se implantar
primeiramente fossas sépticas para depois ser feito um
sistema de tratamento adequado de maneira que os
resíduos da comunidade não contaminem os lençóis
freáticos tampouco os rios que a cercam. Deve-se ainda
implementar ações para aumentar a quantidade de
moradores que tratam a água.
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Com relação à escola da comunidade, as ações
necessárias são sem dúvida a melhoria da remuneração dos
docentes e a oferta de incentivos para melhoria da
qualidade de ensino. É necessária a melhoria da
infraestrutura da escola e, principalmente, o aumento da
oferta de material didático para auxiliar o docente a
cumprir com sua missão de lecionar, ampliação do acervo
da biblioteca e instalação de laboratório de informática
com acesso a internet além de outros laboratórios e
instrumentos audiovisuais para melhorar a didática em sala
de aula. Faz-se necessária a oferta de equipamentos de
apoio como computador, kits de formação, etc. bem como
a oferta de eventos ou cursos de capacitação.
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CROQUI
Cuamba-curicaca
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF BOM JESUS III
Informações Básicas
Código INEP:
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Locação:

15005550
EMEIF BOM JESUS III
Ensino Fundamental
ALENQUER
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
Escola Bom Jesus III – Comunidade Pariri
Em meados de 1965, no município de Alenquer,
dá-se início a comunidade Pariri, localizada a 53 km da
zona urbana. Segundo Pedro Magalhães de Brito e Maria
Sena de Brito, moradores locais, a comunidade originou-se
com seis irmãos, chamados Zá Nênias Alves da Costa,
Floriano Alves da Costa, Dejarme Alves da Costa, Terto
Alves da Costa, Leandro Alves da Costa e Benedito Alves
da Costa.
As primeiras atividades foram de roçado,
principalmente o cultivo de mandioca, arroz e feijão, os
demais, milho e juta. Após dois anos de atividade, o Sr.
Terto Alves deixou a comunidade do Pariri, vendendo seu
terreno ao senhor Pedro Magalhães, o qual deu
continuidade nas plantações.
Posteriormente, o senhor Darcier comprou o
terreno de Benedito Alves, onde construiu uma casa de
palha, na qual viveu com sua família, sobrevivendo da
agricultura de subsistência e da caça. Em 1971, o senhor
Dejarme Alves vendeu seu terreno para Francisco Pelônio,
que morou por aproximadamente dez anos na comunidade,
vendendo sua posse ao senhor Claudir.
Em paralelo, os moradores abriram veredas e
construíram as pontes de madeiras sobre pequenos
igarapés, a fim de facilitar a locomoção à zona urbana.
Posteriormente, as estradas foram alargadas, permitindo a
locomoção via transporte motorizado. Todavia, quanto ao
transporte, há a reclamação de sua escassez, pois, quando
em período chuvoso, os moradores necessitam andar 23
km, com auxílio de cavalos ou/e carroças, para poderem
chegar e um ponto onde há transporte coletivo, haja vista
que as más condições da estrada propiciam atoleiros e
inviabilizam a entrada do mesmo na comunidade.
Como fonte de iluminação, os moradores
utilizavam lamparinas e lampiões. Em 1999, com a visita
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de um deputado à comunidade, os moradores da
comunidade reuniram-se para solicitar um gerador a diesel,
obtendo-o no ano de 2000.

Figura 137. Casa de força
Quanto à educação, em 1977 inaugurou-se a
primeira escola na comunidade, a qual funcionava em um
barracão com cobertura e cercado por ripas, tendo como
professora, por dois anos, a Sra. Maria Sena. Em 1979,
construiu-se outro barracão, este em madeira com telhas de
barro, o qual funcionou por cinco anos até a aprovação do
prédio de alvenaria, este último inaugurado em 1984 e que
se encontra funcionando até os dias atuais.
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Figura 138. Escola Bom Jesus III
Referente à religião, verifica-se que, entre 1971
e 1974, havia grupos de estudos evangélicos, que eram
realizados na casa dos próprios moradores. Em meados de
1975, a comunidade reuniu-se para a construção de um
barracão de palha para este fim. O templo religioso, feito
em madeira e teto em palha, data do início da década de
80.
No ano de 2000, inaugurou-se um templo de
alvenaria da Assembleia de Deus, onde se realiza,
anualmente, a confraternização do círculo de oração,
geralmente na última semana do mês de novembro.
Ressalta-se que, na comunidade, mantém-se a tradição de
arrumar a noiva no dia do matrimônio, assim como a
preservação da virgindade desta.
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Figura 139. Templo religioso da comunidade.
No dia 20 de junho de 1993, deu-se o início e
inaugurou-se a Associação do da comunidade. Diversos
residentes associaram-se visando arrecadar fundos para
beneficiar a comunidade. Todavia, esta se dissolveu em 10
de outubro de 2005, devido a conflitos internos e a não
pagamento de mensalidades.
No decorrer desses doze anos passaram-se cinco
presidentes, adquirindo alguns bens para a comunidade, a
exemplo de dois carros, os quais faziam linha para a cidade
de Alenquer, entretanto, diz-se que dois diretores
chegaram a vender os carros, sem prestar conta com os
demais associados.
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Figura 140. maquinários adquiridos pela associação de
moradores e barracão comunitário.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Bom Jesus III, 100% das
pessoas questionadas responderam não existir coleta de
lixo, por isso o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é a queimada
(100%).
Água: De acordo com as respostas, o
abastecimento é feito por poço doméstico (83,3%); e de
rio, açude, lago, igarapé ou nascente (16,7%). Dos
entrevistados, 50% declaram que a água é tratada e as
formas de tratamento utilizadas são: filtragem (8,3%); a
cloração (75%); a fervura (8,3%) e outras (8,3%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto, por isso a maioria, 58,3%,
destina dejetos ao céu aberto e 41,7%, em fossa séptica.
Educação (escolaridade)
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Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
100%.

Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
doenças respiratórias (21,4%), seguida por diarreia
(14,3%); problemas ósseos e/ou articulatórios (7,1%);
problemas de pele (7,1%); outras (14,3%). Ressalta-se que
o percentual de 35,7% disse não ter havido ocorrência de
nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostram que 12,5% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento e 87,5% recorrem
a postos de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 60% dos
entrevistados o consideram regular; 22,5%, inexistente;
15% consideram o atendimento bom e 2,5% não souberam
responder. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 100% dos entrevistados declararam não
existir.
Quando questionados sobre a assistência social,
100% dos entrevistados testemunharam não existir. Outro
dado de avaliação foi a qualidade do ensino, cujos
resultados mostraram que 100% consideraram bom.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 50% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno e 50% possuem. Questionados
sobre as características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dentre outros, 83,3% disseram que a casa
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onde moram é própria e 16,7% disseram que sua
residência é cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria usa carroça/carro de boi (28,2%); 25,6% andam a
pé; 17,9% usam bicicleta; 10,3% andam de moto; 15,4%,
cavalo/jegue/mula e 2,6% utilizam outros tipos de
transporte não especificados.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água é inexistente.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas.

Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
33,3% das respostas, os entrevistados confirmaram que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 16,7%
responderam que 1 apenas trabalha; 25% dos questionados
disseram que dois menores trabalham e 25% responderam
que três ou mais menores contribuem com a renda
familiar. Quanto à renda familiar, 50% recebem menos de
1 salário mínimo e 50% possuem renda de 1 a 2 salários
mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
consideram a segurança pública inexistente.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 91,7% disseram que sim e 8,3% dizem que
gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
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que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 66,7%
responderam que participam às vezes e 33,3%, na maioria
das vezes. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 41,7%
responderam talvez; 50% participariam e 8,3% não
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (66,7%), o
aspecto mais importante é a qualidade do ensino e para
33,3% o item mais importante é o atendimento a saúde.

Figura 141. Item considerado mais importante pelos
entrevistados.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 83,3% consideram a programação
cultural e 16,7%, a limpeza de ruas e terrenos. Também
foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 91,7% consideram mais importantes a
qualidade do ar e 8,3%, as áreas verdes.
PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola, todos os
docentes são mulheres (100%), de faixa etária variando
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entre 18 e 30 anos, sendo todas contratadas (100%), e
trabalham entre 2 a 5 anos a partir de contrato (100%).
Todas lecionam nas séries iniciais do ensino fundamental
(100%), atuam em turmas multisseriadas e não exercem
outra atividade na escola e nem lecionam em outras
escolas.
b) Formação e motivação: Todas as professoras
estão cursando uma graduação (100%), sendo todas do tipo
licenciatura plena no curso de Letras. Em relação à
instituição, todos cursam em unidades privadas e a
distância. Quanto à formação continuada, todos
responderam ter participado de cursos de capacitação em
instituições públicas federais e de forma presencial (100%)
e consideraram adequados (100%) os programas das
disciplinas que lecionam.
Em escala de importância, as professoras
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (100% regular); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município, falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (100% importante), falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de
compromisso institucional com a formação docente, falta
de vontade e motivação pessoal, falta de programas de
incentivos por parte das secretarias de educação (100%
importante); 4º) falta de possibilidades operacionais em
função da distância, falta de tempo em função de
composição de carga horária em duas ou mais escolas
(100% regular).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (100% regular); 2º) oferta de eventos
(cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área de interesse
(100% pouco importante); 3º) Melhoria de função/salário
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na escola, temáticas novas e/ou diversificadas, interesse
pessoal, melhoria do desempenho profissional (100%
regular); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de Educação
(100% importante).
Todos desejam a oferta de cursos, mas não
indicaram qual.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos,
qualificação e atualização de conteúdos específicos,
número adequado de alunos em sala de aula, (100% muito
importante); 2º) Recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratório, tempo destinado à
disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
melhores salários, salas de aula adequadas, trabalhar em
um só local articulação entre alunos, professores e
gestores, bom desempenho dos alunos, possibilidade de
assumir cargos administrativos, atuação em processo de
gestão participativa (100% importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação
professor-aluno, merenda escolar, salas de aula adequadas
(100% muito importante); 2º) convívio social, programas
e/ou projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino
voltada para a memorização do conteúdo, integração dos
espaços de cidadania escola-comunidade, maior inclusão
social, facilidade de acesso à informação via internet,
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer,
aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, acesso a fontes bibliográficas variadas,
facilidade de deslocamento para a escola (100% muito
importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
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aqueles que as receberam, incorporam-nas em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
tema indicado, destacam-se: ética, meio ambiente, saúde,
orientação sexual e trabalho e consumo. Não são
trabalhados integradamente aos conteúdos disciplinares em
parceria com outras disciplinas. Os professores afirmaram
não trabalhar temas transversais em parceria com outras
instituições. Não se sabe se os entrevistados conhecem ou
não o projeto político pedagógico da escola, e por conta
disso, não se sabe se este contempla ou não os temas
transversais. A maioria dos alunos estaria motivada a
participar (100% alta), principalmente na seguinte escala
de prioridade: 1º) Violência (doméstica, escolar, gangues,
etc.) 2º) meio ambiente da região (floresta amazônica,
biodiversidade),
problemas
ambientais
locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc.),
problemas ambientais globais, cultura regional (música,
dança, festas, literatura, etc.), saúde do corpo e saúde
mental, bem estar social (família, religião, preconceitos,
etc.), (100% muito importante); 3º) doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (100% importante);
4º) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão,
etc.) (100% importante); 5º)questões étnicas (indígenas,
quilombolas, etc.) (100% importante); 6º) violência sexual
(pedofilia, exploração sexual, etc.), equipamentos
tecnológicos e eletrônicos, cultura globalizada (hip hop,
funk, grafite, etc.), (100% regular); 7º) vestuário e veículos
(100% muito importante); 8º) profissão, renda e emprego,
línguas locais (oriundas das famílias tupi-guarani, jê,
karib) (100% importante). No contexto escola-comunidade
o principal tema mencionado como importante para ser
trabalhado transversalmente foi trabalho infantil (100%).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula para seu uso cotidiano. A
maioria (100%) alegou usar costumeiramente as salas de
aula. Como não existem outros espaços como:
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laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade, os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura,
todos afirmaram que o seu acervo bibliográfico não é
adequado, composto principalmente de: literatura infantil,
literatura juvenil, literatura brasileira, livros didáticos,
jornais e revistas, mapas e atlas e jogos educativos (14,3%
cada).
Em referência aos livros didáticos, os
professores afirmaram (100%) categoricamente serem
recebidos apenas algumas vezes via Programa Nacional do
Livro Didático (PNLD) e que estes livros são escolhidos
pela Secretaria Municipal de Educação (100%) e utilizados
pelos professores (100%). Além destes, outros livros são
utilizados pelos docentes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares (66,7%) e que os têm utilizados
para a adequação dos conteúdos (100%). O fato de
contribuírem parcialmente (100%) para o alcance dos
objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam
parcialmente (100%) a metodologia de ensino centrada na
memorização e oferecerem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos (100%), mas, não
são ricos em relação ao conteúdo e a apresentação (100%),
privilegiam parcialmente conhecimentos teóricos em
relação aos conhecimentos práticos (100%) e estão
parcialmente defasados em relação à dinâmica dos
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processos de ensino e aprendizagem (100%), muito
embora, estimulem a multidisciplinaridade (100%).
Os livros didáticos constituem parcial fonte de
leitura e informação para o aluno (100%) e, desta forma,
oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos (100%) e incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos (100%), aprofundando os
conteúdos trabalhados em sala de aula (100%),
contemplam parcialmente a realidade e os elementos
culturais locais (100%), porém, estão adequados às
orientações curriculares oficiais (100%).
PLANO DE AÇÃO
Com relação ao saneamento da comunidade,
onde a escola está inserida, como PLANO DE AÇÃO
devem ser implantados em caráter de urgência a coleta de
lixo, bem como instalação de um aterro para destinação
desse lixo; com relação ao abastecimento de água são
necessárias implementações de poços artesianos que
abasteçam toda a comunidade com água potável e de boa
qualidade, e o quesito mais preocupante está relacionado
ao destino do esgoto que é inexistente, devem ser
implantadas, primeiramente, fossas sépticas, para depois
ser feito um sistema de tratamento adequado de maneira
que os resíduos da comunidade não contaminem os lençóis
freáticos tampouco os rios que a cercam.
Em relação à educação, os resultados mostraram
que 100% da comunidade não possuem o fundamental
completo, a ação necessária para reverter esse dado seria a
oferta de curso noturno para aqueles que desejassem
finalizar seus estudos.
Com relação à escola da comunidade, as ações
necessárias são sem dúvida melhorar a remuneração dos
docentes e oferecer incentivos para melhoria da qualidade
de ensino. É necessária a melhoria da infraestrutura da
escola e principalmente aumento da oferta de material
didático para auxiliar o docente a cumprir com sua missão
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de lecionar, ampliação do acervo da biblioteca e instalação
de laboratório de informática com acesso a internet além
de outros laboratórios e instrumentos audiovisuais para
melhora a didática em sala de aula. Faz-se necessária a
oferta de equipamentos de apoio como computador, kits de
formação, etc. bem como a oferta de eventos ou cursos de
capacitação.
CROQUI
Cuamba-curicaca
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF CHAPEUZINHO VERMELHO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15005593
EMEIF CHAPEUZINHO VERMELHO
Infantil e Ensino Fundamental
ALENQUER
BAIXO AMAZONAS
URBANO
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DAS
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Chapeuzinho Vermelho, 88,6%
das pessoas questionadas responderam que o lixo
produzido é coletado por serviço de limpeza; 9,5%
responderam que o lixo é enterrado; 1,4%, é queimado;
0,5% responderam que o lixo é recolhido por caçamba.
Água: 82,5% dos entrevistados declararam que a
água é fornecida pela rede geral de distribuição; 8,5%, por
micro abastecimento comunitário; e 9% afirmaram ter
poço doméstico. Dos entrevistados, 22,4% filtram a água;
2,9% fervem a água; 54,8% colocam cloro; 13,3%
disseram que a água não tem tratamento e 6,7%
responderam que utilizam outros tratamentos.
Esgoto: 5,7% dos entrevistados declararam que
a rede de esgoto é boa; 15,2% a consideram regular; 29,5%
a consideram ruim; 48,1% falaram que não existe rede de
esgoto e 1,9% não souberam responder. Das pessoas
entrevistadas, 90% usam fossa séptica; 2,4% usam rede
geral; e 4,8% usam banheiro a céu aberto.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, 2,6% das pessoas não sabem
ler nem escrever; 29,9% possuem ensino fundamental
incompleto; 19,1% possuem ensino fundamental completo;
11,3%, ensino médio incompleto; 27,8%, ensino médio
completo; 4,6% possuem ensino superior incompleto e
4,1%, ensino superior completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (12,1%); doenças respiratórias (9,7%); problemas
de coração (6,7%); diabetes (6,1%); doenças respiratórias
(4,5%); verminose (3%); problemas ósseos/ ou
articulações (2,7%); hepatite (2,1%); hanseníase (1,8%);
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dengue (1,2%); doenças mentais (1,5%); malária (1,5%) e
câncer (0,6%).
As declarações mostram que 52,6% das pessoas
recorrem ao hospital público para seu atendimento; 40,4%
recorrem ao posto de saúde; 2,8% recorrem ao plano de
saúde; 1,9% recorrem ao hospital privado; 1,9% recorrem
à farmácia, e 0,5% recorrem a outros serviços. Quanto ao
atendimento de saúde, 32,9% dos entrevistados
consideram bom; 47,1%, regular; 16,2% o consideram
ruim; 2,9% disseram que o serviço não existe e 1% não
soube responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
16,3% dos entrevistados testemunharam ser bom; 30,1%,
regular; 11,1%, ruim; 25,8% declararam não existir; e
16,7% não souberam responder. Quanto ao atendimento
aos portadores de deficiência, 16,3% dos entrevistados
relataram ser bom; 30,1%, regular; 11%, regular; 25,8%
disseram que o atendimento não existe e 16,7% não
souberam responder. Outro dado de avaliação foi a
qualidade do ensino, cujos resultados mostraram que
63,3% consideraram bom; 29,5% consideram este item
regular, 3,3%, ruim; 0,5% disseram que não existe
qualidade de ensino e 3,3% não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 30,5% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno; e 68,1% possuem a documentação;
1,4% não souberam responder. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros 83,8% dizem que a casa onde
moram é própria; já 14,8% moram em casa alugada e 1,4%
moram em casa cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
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11,6% utilizam carro; 0,5%, van ou kombi; 14,6%
utilizam bicicleta; 1,8%, ônibus; 25,9%, moto; 0,3%, carro
de boi; 19,8% utilizam moto taxi; e 25,1% responderam
que andam a pé.
Urbanização
das
ruas:
7,6%%
dos
entrevistados disseram que a urbanização das ruas é boa;
39,8%, regular; 32,7%, ruim; 19% disseram que não existe
e 0,9% não souberam responder.

Figura 142. Percentual de opiniões sobre urbanização
nas ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
96,7% das respostas, os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; e 2,4%
responderam que dois menores trabalham. Quanto à renda
familiar, 13,6% disseram receber menos de 1 salário
mínimo; 62,8%, de 1 a 2 salários mínimos; 19,4%, de 2 a 3
salários mínimos; 3,7%, de 3 a 5 salários e 0,5%, mais de 5
salários mínimos.

263

Cidadania: Quando perguntados se gostam da
comunidade onde moram 94,8% disseram que sim; 4,8%
disseram que gostam parcialmente e 0,5% não gostam.
Quando perguntados com que frequência a família
participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 14,8% responderam que
nunca participam; 62,9%, às vezes; 22,4%, na maioria das
vezes. E quando perguntados se participariam de projetos
que beneficiariam sua comunidade, 77,6% responderam
sim; 6,2%, não; e 16,2% responderam talvez.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados, 71,9%, o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
2,4% o item mais importante é o atendimento aos
portadores de deficiência; 1%, assistência social; 1,9%,
creche, 11,4%, qualidade de ensino; 11,4%, cursos de
qualificação profissional.

Figura 143. Item considerado mais importante pelos
entrevistados.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 18,6% consideram a coleta de lixo; 3,8%,
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a rede de esgoto; 68,1%, o abastecimento de água; e 9,5%,
a urbanização das ruas. Quanto ao meio ambiente, 21%
consideram mais importante para comunidade as áreas
verdes; 8,1%, a arborização das ruas; 27,1%, praias e
balneários; 3,3%, rios e lagos; 40,5%, a qualidade do ar.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS –
PEDEOP
IDENTIFICAÇÃO e VÍNCULO
Participaram da pesquisa 15 professoras da
Escola Municipal de Ensino Infantil Chapeuzinho
Vermelho, todos os entrevistados são do sexo feminino. A
idade dos entrevistados varia de 6,7% na faixa dos 18 a 30
anos, 46,7% na faixa etária de 31 a 40 anos e 46,7% na
faixa etária de 41a 50 anos.
LOCAL DE TRABALHO
Das professoras entrevistadas, 93,3% são
concursadas e o restante é contratado. Já o tempo de
serviço das professoras contratadas varia conforme
demonstra a figura 2.

Figura 2: Tempo de serviço dos entrevistados.
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Os segmentos que as professoras da escola
Chapeuzinho Vermelho lecionam estão apresentados no
gráfico abaixo.

Figura 144. Segmentos que as professoras da escola
Chapeuzinho Vermelho lecionam.
Das que lecionam no segmento ensino infantil,
todas atuam na pré-escola. No gráfico 4, encontra-se a
distribuição de atuação das professoras em séries inicias do
ensino fundamental. As professoras ministram todas as
disciplinas.
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Figura 145. Séries que professoras do Ensino
Fundamental lecionam na escola Chapeuzinho
Vermelho.
As professoras, que lecionam no ensino
fundamental séries finais, atuam apenas na sétima e oitava
série, ministrando as disciplinas Inglês, Ciências e
Religiões. Das entrevistadas, 73,3% não possuem outro
tipo de atividade na escola. As que possuem outro tipo de
atividade dizem ser a confecção de material didático. A
maioria, 53,3%, não leciona em outra escola. Das que
lecionam em outro local, 80% lecionam em escola
municipal, e 20%, em escola privada.
A maioria das professoras entrevistadas, 53,3%,
tem escolaridade de ensino superior incompleta e 33,3% já
possuem ensino superior completo. 100% cursaram algum
curso na área de licenciatura plena e 7,1% bacharelado.
Todas estudaram ou estudam em instituição pública
federal, na modalidade presencial. A maioria, 73,3%,
informou
que
participa/participou
de
algum
curso/programa de formação continuada ou capacitação
didática. Todas responderam que consideram que os
conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante sua
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formação são adequados ao(s) programa(s) da(s)
disciplinas(s) que lecionam.
Nos próximos oito gráficos, serão elencadas, em
grau de importância, as opiniões sobre as razões que
limitam o aprimoramento e/ou atualização profissional
dessas professoras.
Com relação à falta de tempo em função de
carga horária em duas ou mais escolas, a maioria (64,3%)
respondeu como importante essa informação.

Figura 146. Razões que limitam o aprimoramento e/ou
atualização profissional das professoras: falta de tempo
em função de carga horária em duas ou mais escolas
Com relação à falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola, a maioria (35,7%)
respondeu esse ser um fator importante para auxiliar no
aumento de procura para aprimoramento e atualização das
professoras.
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Figura 147. Razões que limitam o aprimoramento e/ou
atualização profissional desses professores: falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola.
.A falta de compromisso institucional com a
formação docente é uma razão que a maioria (50%) dos
professores que participaram dessa pesquisa, responderam
como um fator regular para auxiliar no aumento de procura
para aprimoramento e atualização dos professores.

Figura 148. Razões que limitam o aprimoramento e/ou
atualização profissional desses professores: falta de
compromisso institucional com a formação docente.
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Metade, (50%) das professoras que participaram
dessa pesquisa, mostrou-se indiferente em relação ao item
falta de vontade e motivação profissional para auxiliar no
aumento de procura para aprimoramento e atualização dos
professores.

Figura 149. Razões que limitam o aprimoramento e/ou
atualização profissional desses professores: falta de
vontade e motivação pessoal.
A falta de programas de incentivos por parte das
Secretarias de Educação é uma das razões considerada
muito importante, pelas professoras da escola Chapeuzinho
Vermelho que participaram como entrevistados do
PEDEOP, para auxiliar no aumento de procura para
aprimoramento e atualização dos professores.
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Figura 150. Razões que limitam o aprimoramento e/ou
atualização profissional desses professoras: falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação.
Outro aspecto também considerado importante
pela maioria dessas professoras é a falta de mecanismos de
cobrança, especialmente por parte do estado e do
município.

Figura 151. Razões que limitam o aprimoramento e/ou
atualização profissional desses professores: falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município.
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A falta de possibilidade operacionais em função
da distância física é um aspecto que a maioria das
professoras, que participaram como entrevistados do
PEDEOP, considerou como um fator muito importante
para auxiliar no aumento de procura para aprimoramento e
atualização dos professores.

Figura 152. Razões que limitam o aprimoramento e/ou
atualização profissional desses professores: falta de
possibilidades operacionais em função da distância
física.
A falta de recursos financeiros também é uma
razão que a maioria desses professores considera como um
fator muito importante para auxiliar no aumento de
procura para aprimoramento e atualização dos professores.
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Figura 153. Razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: falta de recursos financeiros.
As professoras expressaram a opinião sobre as
razões
que
estimulam
sua
busca
pelo
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.),
nos próximos gráficos seguem a ordem de prioridade para
diversos motivos que afetam essa opinião. O primeiro
motivo que estimula as professoras da escola Chapeuzinho
Vermelho, que participaram como entrevistados do
PEDEOP a busca aprimoramento/atualização profissional
(participação em cursos, eventos, acadêmico-científicos,
workshops etc.), é o interesse pessoal que foi considerado
muito importante e importante pelas professoras.
Outra razão para medir o estímulo dessas
professoras
na
busca
aprimoramento/atualização
profissional (participação em cursos, eventos, acadêmicocientíficos, workshops etc.), é o incentivo da Secretaria da
Educação, a maioria das professoras considera muito
importante.
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Figura 154. Razões que estimulam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: incentivo por parte da Secretaria de
Educação
A melhoria do desempenho profissional é uma
das razões consideradas muito importante e importante
para as professoras do que diz respeito ao estímulo para
busca
do
aprimoramento/atualização
profissional
(participação em cursos, eventos, acadêmico-científicos,
workshops etc.). A melhoria de função/salário na escola
também é um dos motivos considerados muito importante
e importante para maioria das professoras do que diz
respeito
ao
estímulo
para
busca
do
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.).
A maioria dessas professoras disse ser muito
importante e importante, quando a razão para o estímulo
para busca do aprimoramento/atualização profissional
(participação em cursos, eventos, acadêmico-científicos,
workshops etc.) é a oferta de equipamentos de apoio para
docência como ex: computador, internet, kits de formação,
entre outros.
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Figura 155. Razões que estimulam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: oferta de equipamentos de apoio.
Grande parte dos professores dessa escola
destaca a importância quando a razão para o estímulo para
busca
do
aprimoramento/atualização
profissional
(participação em cursos, eventos, acadêmico-científicos,
workshops etc.) é a oferta de eventos, como exemplo:
cursos, palestras, workshops entre outros, na área de
interesse de cada um deles.

Figura 156. Razões que estimulam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: oferta de eventos, como exemplo: cursos,
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palestras, workshops entre outros, na área de interesse de
cada um deles.
A maioria das professoras dessa escola informa
ser muito importante e importante o estímulo para busca
do aprimoramento/atualização profissional (participação
em cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.)
a implementação de temáticas novas e/ou diversificadas.
Todas as professoras que participaram da
pesquisa do PEDEOP colocam como positivo a vontade de
que sejam ofertados cursos em prol de melhor desempenho
de suas atividades de ensino. Ainda sugeriram tipos e
temas de possíveis cursos que possam auxiliar em tais
atividades, sendo que sugeriram temas como: Educação
Ambiental, Metodologias para trabalhar a matemática,
Leitura e Escrita, Curso de Educação Inclusiva,
Informática, Relações Humanas, Libras e Braille,
Educação Especial, Metodologias diversificadas das
comunicações,
Curso
sobre
direitos
humanos,
Alfabetização e letramento, Planejamento e Projetos e
Reciclagem de materiais.
A maioria (73,3%) das professoras dessa escola
que responderam ao questionário do PEDEOP se
consideram aptas a participar de cursos de educação
continuados a distância.
Na visão do professor por medidas do grau de
importância de fatores que motivam a atuação do
professor, com relação aos recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios, as professoras
consideram muito importante e importante.
O tempo destinado para trabalhar os conteúdos
teóricos e práticos, também é considerado muito
importante e importante a todas as professoras dessa escola
que participaram da pesquisa do PEDEOP. Melhores
salários é um fator considerado muito importante e
importante. A articulação entre alunos, professoras e
gestores, o interesse e o bom desempeno dos alunos, a
quantidade de alunos adequada em sala de aula e a
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qualificação e atualização em conteúdos específicos, são
razões consideradas muito importante e importante no
estímulo das atividades desses professores.
Para boa parte das professoras entrevistadas, a
possibilidade em assumir cargos administrativos como
estímulo em suas atividades é um aspecto importante.

Figura 157. Grau de importância no estímulo
das professoras – possibilidade de assumir cargos
administrativos.
A maioria das professoras acha muito importante
e importante o diálogo com outros professores sobre
questões da disciplina, como estímulo em suas atividades.
No aspecto atuação em processo de gestão participativa
como estímulo nas atividades do professor, a maioria
respondeu ser esse aspecto uma razão importante e muito
importante. Salas adequadas e trabalho em um só local são
razões consideradas muito importante e importante no
estímulo das atividades dessas professoras. Trabalhar em
um só local é considerado pela maioria (85,7%) como
aspecto muito importante e importante para motivação do
professor.
Em seguida será descrita a visão das professoras
da escola Chapeuzinho Vermelho por meio de medidas de
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grau de importância dos fatores que motivam o aluno.
Com relação à convivência social e programa ou projetos
dirigidos aos alunos, a maioria das professoras (71,4%)
respondeu ser fatores muito importante e importante ao
estímulo da aprendizagem dos alunos e 28,6% disseram ser
indiferente. No aspecto programas e/ou projetos dirigidos
aos alunos como estímulo, 92,8% das professoras
responderam como muito importante e apenas 7,1%
disseram ser indiferente.
Na visão dessas professoras é distinta a
hierarquização de importância das metodologias de ensino
voltadas para memorização de conteúdos quando se refere
a estimular os alunos. Os resultados mostraram que 85,7%
consideraram importante e muito importante. Já outros
14,3% consideram essa razão pouco importante.
Com relação à articulação dos conteúdos e sua
relação com a realidade socioambiental e cultural e a
integração dos espaços de cidadania Escola-Comunidade,
as professoras responderam ser fatores muito importante e
importante ao estímulo da aprendizagem dos alunos.
Para o grau de importância no estímulo dos
alunos, no que diz respeito à integração dos espaços de
cidadania Escola-Comunidade, 92,8% das professoras
responderam ser importante e muito importante e 7,1%
responderam ser regular.
Com relação à maior inclusão social, as
professoras respondem ser fator importante e importante
ao estímulo da aprendizagem dos alunos.
Para o grau de importância no estímulo dos
alunos, o aspecto facilidade de acesso a informações via
internet foi respondido, pela grande maioria das
professoras (92,9%), como razão muito importante e
importante, e apenas 7,1% responderam ser indiferente.
Com relação à expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar; facilidade de acesso a
contextos informacionais e de lazer; aprendizado por meio
de atividades lúdicas e participativas; acesso a fontes
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bibliográficas variadas; estímulo da família; facilidade de
deslocamento para a escola; merenda escolar; e salas de
aula adequadas, foram considerados fatores importantes e
muito importante ao estímulo da aprendizagem dos alunos,
segundo as professoras pesquisadas.

TEMAS TRANSVERSAIS
Das professoras da escola Chapeuzinho
Vermelho que participaram do PEDEOP, 57,1% já tiveram
acesso a orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina. Sendo que 80% destas incorporam as
ideias e sugestões apontadas por orientações oficiais para o
ensino. Todas dizem trabalhar algum tema transversal
integrado em suas disciplinas. Sendo o mais citado, com
28,9%, o tema Meio Ambiente (Gráfico 20). A maioria dos
professores (83,3%) ainda faz parceria desses temas a
outras disciplinas além das trabalhadas por ele, sendo
ciências a mais citada com atividades de temas
transversais.

Figura 158. Temas transversais trabalhados
em sala de aula na Escola Chapeuzinho Vermelho.
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–

Figura 159. Disciplinas que trabalham temas
transversais em parceria na Escola Chapeuzinho
Vermelho.
A maioria (71,4%) das professoras da Escola
Chapeuzinho Vermelho que participaram da PEDEOP, não
conhece o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola.
Das 73,3% professoras que conhecem o PPP, 80% não
sabem informar se ele contempla temas transversais e 20%
dizem que os contemplam. Os temas transversais estão
descritos no gráfico abaixo.

Figura 160. Temas transversais trabalhados
pelo Projeto Político Pedagógico na Escola
Chapeuzinho Vermelho.
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Na definição dos temas a serem trabalhados nas
disciplinas e nos eventos escolares de integração (ex: feira
de ciências, exposições, etc.), 91,7% das professoras dizem
estar orientada pela transversalidade. A maioria das
professoras (78,6%) diz que o desenvolvimento dos temas
nesses eventos é conduzido multidisciplinarmente, 80%
das professoras dizem estar motivadas a realizar e
participar desse tipo de eventos. Quando julgam o interesse
do alunado em participar desse tipo de eventos, a maioria
66,3% das professoras dizem que é muito alta e alta a
motivação dos alunos e o restante diz que essa motivação é
baixa.
No que diz respeito ao grau de interesse dos
alunos a determinados temas, foi elencado pelas
professoras o nível desse interesse, percebe-se que, em
relação ao meio ambiente da região e a questões étnicas, o
interesse é baixo; problemas ambientais locais e globais,
profissão, emprego e renda, equipamentos tecnológicos e
eletrônicos, cultura regional, saúde do corpo e saúde
mental, bem estar social, violência sexual, vestuário e
veículos, despertam medianamente o interesse dos alunos.
Problemas de saúde, doenças sexualmente transmissíveis,
drogas, gravidez, sexo, cultura globalizada, violência,
línguas locais são assuntos que tomam de médio a alto
interesse dos alunos, esporte e lazer despertam muito alto
interesse dos alunos. Seguem, na tabela abaixo, os gráficos
de hierarquização desses fatores.
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Figura 161. Grau de interesse dos alunos a
diversos temas, medidas em %.
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Figura 162. Grau de interesse dos alunos a
diversos temas, medidas em %.
INFRAESTRUTURA
PEDAGÓGICO

DE

APOIO

As professoras da Escola Chapeuzinho
Vermelho informam que a escola possui sala de aula,
biblioteca e laboratório de ciências como infraestrutura
pedagógica. A maioria utiliza apenas sala de aula e
biblioteca. As professoras dizem utilizar espaços das
praças da cidade como outros espaços de ensino e
aprendizagem para desenvolvimento de práticas didáticas
de ciências. Ainda informam que a climatização da escola
é suficiente, que os alunos não utilizam recursos da
informática e da internet como apoio às atividades de sua
disciplina por conta própria, não há projeto de informática
na escola, nem de TV escola, rádio pela educação. A
maioria das professoras (75%) informou que na escola há
materiais audiovisuais de apoio didático-pedagógico
(filmes, documentários, séries educativas), mas 87,5%
dizem que esses materiais não são adequados e atualizados
para o atendimento das demandas de sua(s) disciplina (s), a
maioria utiliza raramente esse material, como descrito no
gráfico 23. Informam ainda que a escola Chapeuzinho
Vermelho nunca recebeu cursos de capacitação para o uso
de materiais audiovisuais de apoio didático. Todas as
professoras consideram esses recursos muito importante e
importante para realização das atividades de docência.
A maioria das professoras que participaram da
PEDEOP (75%) disse produzir os próprios materiais
didáticos com recursos disponíveis em seu ambiente (ex:
rochas, plantas, animais, etc.).
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Figura 163. Frequência de utilização dos
materiais audiovisuais de apoio didático-pedagógico
pelas professoras da escola Chapeuzinho Vermelho.
BIBLIOTECA E SALA DE LEITURA
Na escola Chapeuzinho Vermelho, 86,7% dessas
professoras responderam que o acervo bibliográfico não é
suficiente e 80%, que não é adequado. Em relação ao
espaço físico 80% disseram não ser suficiente e todas
dizem não ser adequado. Sobre a mobília da biblioteca,
mais uma vez a maioria diz não ser suficiente e nem
adequada. Já com relação à manutenção da infraestrutura
da biblioteca, a maioria diz ser suficiente e adequada. Não
existem computadores nessa escola. A climatização da
biblioteca, segundo grande parte das professoras que
responderam ao PEDEOP, é suficiente e adequada. A
maioria (60%) diz que o acervo de livros é parcialmente
adequado para atender as necessidades da docência. Com
relação ao acervo bibliográfico que existe, o gráfico 24
mostra que os livros de literatura infantil são os de maior
quantidade. A maioria (30,6%), diz que os alunos utilizam
o espaço da biblioteca e os livros para estudo das
disciplinas.
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Figura 164. Gêneros do acervo de livros
existentes na biblioteca da escola Chapeuzinho
Vermelho.
LIVRO DIDÁTICO
Quando questionados sobre a distribuição dos
livros na escola pelo PNLD, a maioria (93,3%) informou
que a escola recebe livros pelo PNLD. Quanto à escolha
dos livros, os que responderam afirmativamente, 73,3%,
disseram ser uma comissão de professoras que escolhem o
livro.

Figura 165. Informação sobre escolha dos
livros didáticos que são utilizados na Escola
Chapeuzinho Vermelho.
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Quando questionados sobre a utilização dos
livros didáticos ofertados pela escola, a maioria (66,7%)
informou que os utiliza parcialmente. Além dos livros
didáticos, os professores utilizam outras fontes para
complementar o preparo das atividades escolares.

Figura 166. Outras fontes de materiais
utilizadas pelas professoras da escola Chapeuzinho
Vermelho para preparo das atividades de ensino e
eventos escolares.
Quanto aos critérios para escolha dos livros que
serão utilizados, a maioria considera a atualidade dos
conteúdos.

Figura 167. Critérios adotados pelas
professoras da escola Chapeuzinho Vermelho para
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escolha dos livros didáticos que serão utilizados nas
atividades em sala de aula.
Das professoras que foram entrevistas, 50%
informaram que o livro didático contribui para o alcance
dos objetivos da disciplina que ministram, outros 50%
dizem que contribuem parcialmente.
As professoras assinalaram “SIM”, “NÃO” ou
“PARCIALMENTE”, para algumas afirmativas sobre os
livros didáticos, que seguem nas figuras 168 e 169

291

Figura 168. Graus contribuição dos livros
didáticos para diversos fatores, medida em %.
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Figura 169. Graus contribuição dos livros
didáticos para diversos fatores, medida em %.
PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação para a escola Chapeuzinho
Vermelho optou-se por reunir os docentes para planejar
estratégias de ensino alternativas que incentivem os alunos
ao aprendizado. Foi destacada importância do incentivo a
cursos de aperfeiçoamento para os docentes,
principalmente no que tange a cursos de capacitação
pedagógica, onde aprenderão novas técnicas para ministrar
suas disciplinas diferentes das tradicionalmente utilizadas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF FLAVIA MORAES
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15005615
EMEIF FLAVIA MORAES
Infantil e Ensino Fundamental
ALENQUER
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL(RML)
A Escola Municipal de Ensino Infantil e
Fundamental “Flávia Moraes” está situada na Travessa:
Coronel Ramiro Duarte, bairro do Planalto, Alenquer. Foi
Fundada no dia 18 de fevereiro de 1990. Na Época na
administração do então prefeito Sr. Claudir Gantuss.
O nome dado a esta escola foi em homenagem a
Dona Flávia Proença de Moraes que era esposa do
advogado Arnaldo Pereira de Morais, este foi Intendente
do município de Alenquer no período de 15 de Novembro
de 1921 a 15 de julho de 1925 e logo após prefeito
municipal de Alenquer.
A Escola Flávia Moraes (Figura 170) está
atualmente na responsabilidade da Professora Ana Maria
Oliveira de Sousa.
Esta professora conta com a
colaboração dos seguintes funcionários que compõem o
corpo
administrativo:
Secretária,
Assistente
Administrativo, Auxiliar Administrativo, Digitadora e
Coordenadora Pedagógica. Conta ainda com o corpo
formado por 12 docentes e com apoio de 06 serventes e 04
vigias.
O corpo discente e formado por 152 alunos
devidamente matriculados e distribuídos nas modalidades
de Ensino Infantil, 92 alunos e 60 de Ensino Fundamental.
A escola tem 4 salas, um banheiro, uma copa e
uma secretaria, além do quintal que serve de área de lazer
para as crianças brincar.
A escola trabalha com pareceres anuais, pois os
alunos são promovidos para as séries seguintes. Estão
promovidos com 97.3%.
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Figura 170. Faixada da Escola Flávia Moraes
O município de Alenquer está localizado na
porção noroeste do Estado do Pará pertencente à
mesorregião do Baixo Amazonas, microrregião de
Santarém, ocupando área de aproximadamente 24.464
km².
O município de Alenquer está localizado às
margens esquerdas do Rio Amazonas (Figura 171Figura
171). Alenquer possui diversas formações geológicas
curiosas, que remontam há 12 mil anos, cavernas com
pinturas rupestres; cachoeiras com as mais variadas formas
até cânions. A arquitetura da cidade é colonial e espalhada
em ruas estreitas, vestígios da época áurea da borracha. O
povo ximango, nome dado a quem nasce na cidade, numa
alusão a um gavião da Amazônia – atualmente investe no
turismo ecológico e vive da extração racional da madeira,
da exportação da castanha do Pará e da seringa, produção
de juta, pecuária e agricultura. Seu padroeiro é Santo
Antônio.
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Figura 171. Frente da Cidade
Desde a formação do povo que deu origem ao
município de Alenquer, o patrimônio histórico é formado
pelas igrejas e entidades voltadas para o Ensino retratando
as épocas das respectivas construções. Destacando-se no
Patrimônio Arquitetônico:
Cidade dos Deuses, local de formação rochosa
com pinturas rupestres (Figura 3), que remontam há doze
séculos, em área de 140 hectares, descoberta pelo
pesquisador inglês Michel Douglas Blair. É uma
propriedade privada adquirida pelo médico José de Jesus
Lima Monteiro.

300

Figura 172. Cidade dos Deuses.
Igreja de Santo Antônio
De 1915 a 1917, a igreja passou por outra
reforma. Em 1916 foi instalada a iluminação a gás
acetileno sob a coordenação do padre Secundo Bruszo.
Em 1929, foram instalados os ladrilhos, estilo português, e
a pedra fundamental no centro da matriz. Em 1939 foram
instaladas ao para-raios na torre esquerda. Torre essa que
desabou em 1954. Sob a coordenação de Frei Guido, foi
recuperada a torre e instalado o sino em 1955.
Em 1957 a igreja foi pintada e totalmente
recuperada (Figura 173) para ordenação sacerdotal de
padre Raul Tavares, primeiro sacerdote alenquerense.
Outra reforma ocorreu em 1970, sob a
coordenação de Frei Mário e Frei Martine. Essa reforma
encerrou em 1773 quando foi trocada de lugar a pia
batismal, retiraram as mesas laterais do altar e foram
colocados os ventiladores de teto.
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Figura
revitalizada.

173.

Igreja

de

Santo

Antônio

Prédio da Prefeitura Municipal
No local que dava acesso à rua Dr. Pedro
Vicente existia a cadeia pública, o xilindró da justiça
alenquerense permaneceu naquele local até a década de 50.
O espaço entre a rua Dr. Pedro Vicente até a Serra do
Cruzeiro foi ocupado pela construção do Hospital Santo
Antônio. Anos depois, o terreno vazio do lado esquerdo da
prefeitura foi cedido a TELEPARÁ, que construiu um
escritório e ergueu uma torre de mais de 185 metros de
altura, toda de ferro. Do lado direito às circunstancias
permitiram a construção de duas residências e uma casa
para funcionar um clube de serviços (Figura 174).
Durante os 93 anos de existência, o prédio já
passou por diversas reformas. Sendo que a mais notada foi
a reforma da década de 90, quando o original e vistoso
assoalho todo confeccionado de madeira acapu e pau
amarelo foi substituído por piso de cerâmica .
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Figura 174. Prefeitura Municipal.
Prédio do Grupo Escolar Fulgêncio.
A escola de ensino fundamental Fulgêncio
Simões (Figura 175) foi criada pelo decreto número 722 de
10 de julho de 1899, com a denominação de Grupo Escolar
de Alenquer, assinado pelo então governador do estado Dr.
José Paz de Carvalho. Sua instalação deu-se oficialmente
em 1º de setembro de 1899 num prédio arrendando para
funcionar este instituto de educação que era propriedade
do senhor Colombiano Marvão, localizado a rua da praia
(Avenida Getúlio Vargas).
Prelo decreto número 820 de 10 de fevereiro de
1990, o grupo recebeu o nome de Fulgêncio Simões em
homenagem ao alenquerense Dr. Fulgêncio Firmino
Simões e Dona Maria Catarina da Silva Simões.
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Figura 175. Grupo Educacional Fulgêncio
Simões.
O Mercado Municipal.
O terreno hoje ocupado pelo mercado era um
grande bananal de propriedade da professora Veridiana
Correa, situado na avenida presidente Vargas, mais
conhecida como Rua da Frente ficando de esquina com a
travessa Dr. Arnaldo Moraes. Ali existia perto da cerca de
madeira que delimitava o terreno um pequeno banco onde
os casais românticos faziam, nas noites de luar, suas
declarações de amor, meu avô contava que na sua infância,
quando vendia docinhos de cacau, sentava naquele
banquinho depois de um dia triste de vendas pela cidade,
para comer os doces que restavam e observar as pessoas
que por ali andavam, mas afirmava que o movimento era
maior no período noturno quando frequentado pelos casais.
Após a demarcação do terreno onde seria
construído o mercado, começaram os trabalhos e
transporte dos materiais de construção. A mão de obra
utilizada para a construção era em sua maioria de
Alenquer, porém a planta era de reponsabilidade de um
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engenheiro da capital do estado. Na época, a cidade
contava com apenas dois ou três pequenos açougues, que
não eram abastecidos todos os dias e não supriam as
necessidades da população. Existia também uma feira livre
em frente à cidade, mas a falta de estrutura para expor os
produtos era o grande problema. Assim o mercado vinha
para fortalecer o comércio de produtos alimentícios locais
e organizar as vendas, sendo o ponto de referência da
economia local.
O prédio portentoso que era foi perdendo
algumas de suas características coloniais (Figura 176). A
primeira reforma foi feita pelo então prefeito Joao Ferreira
em 21 de maio de 1975. A segunda, pelo prefeito Edson
Batista de Macedo.

Figura 176. Mercado Municipal
O Patrimônio Cultural do Município de
Alenquer é formado:
Na Biblioteca Municipal estão arquivados
vários livros de pesquisa e documentos históricos à
disposição da sociedade em geral. A biblioteca não tem
prédio próprio, por isso hoje funciona anexada ao prédio
da Secretaria de Finanças do município.
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Museu Histórico do Município: o museu
histórico está situado no centro da cidade e funciona em
um prédio doado pela família Siqueira. Sua estrutura ainda
retém traços barrocos (Figura 177). Neste prédio estão
arquivados todos os documentos históricos do município,
peças artesanais antigas, quadros pintados por artistas
alenquerenses e outras obras de acervos culturais. O museu
é autossustentável e todas as peças nele expostas são de
propriedade do patrimônio histórico e cultural do
município.

Figura 177. Museu Histórico do Município
A Presença Negra na Cultura Alenquerense.
O primeiro foco de povoamento no bairro da Luanda
ocorreu muito antes do término da escravidão. Uma das
primeiras moradoras do bairro foi Sinhá Romana exescrava doméstica, fugida de Belém. Após a abolição, e
com a chegada de ex- escravos, tanto da área urbana como
das comunidades rurais do Pacoval, Arapary, Surubiuassu,
Igarapé do Lago, Cuipéua, Cucuí e Arariquara, formou-se
um bairro de negros (Figura 178).
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Figura 178. Presença Negra na Cultura
Alenquerense
Manifestações Folclóricas: Boi Bumbá, Boi
Veludinho (é o mais antigo ainda em atividade). As
manifestações folclóricas foram iniciadas em 1957, e
organizadas por Antônio Onésimo de Araújo, que liderou o
grupo por vários anos. Apresentava-se com 62 brincantes.
Principais personagens: dois amos, o diretor do índio, o pai
Francisco, a Catarina e o Cazumbá. Realizando-se as
apresentações em um quintal que é decorado para se
transformar na "Aldeia dos Ximangos". O ingresso é pago.
O espetáculo tem duração de 4 horas, aproximadamente.
Sua originalidade, como estrutura é apresentar-se o ato
dividido em três partes. Pássaros: Pavão Misterioso.
Batuque: Caboclo Urubatan e o grande Marambiré: é a
mais expressiva manifestação folclórica do município de
Alenquer, é descrita por um grupo de professores do
município, com um texto que se segue: "Apesar do
município de Alenquer não ter grande influência negra na
sua formação étnica, com os movimentos dos quilombos,
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um grande grupo de negros fugidos das fazendas de
Santarém, localizou-se as margens do rio Curuá, onde os
constitui um Mocambo, a que deram o nome de Pacoval".
Instalada na beira desse rio, por muitos anos, esses negros
repeliram qualquer influência estranha à sua raça, dos seus
costumes e crenças religiosas. Chegaram ao
comportamento inédito de repudiar a miscigenação, como
esforço de manter a integridade racial. O Marambiré, único
remanescente dessa manifestação folclórica, tem a sua
coreografia em parte baseada no Lundu ou Lundum, cujo
ritmo é de origem africana e bastante parecido com o
carimbó e o marabaixo. Está comprovado que o
Marambiré foi introduzido em Alenquer pelos escravos
negros africanos originários do Mocambo do Pacoval, que,
durante muito tempo, conservou várias tradições orais de
crenças e costumes da África. O Marambiré é uma espécie
de dança dramática, com ritmo bem marcado por
instrumentos como: caixas, chocalhos, pandeiros, violões,
viola, rabeca, reco-reco, caracaxá, etc... A dança constitui
um cortejo real, ao qual se liga a uma parte que representa
a Embaixada. Presume-se que o Marambiré é uma dança
inspirada nos festejos da coroação dos Reis Negros que os
escravos elegiam em determinadas datas. O Marambiré
apresenta-se majestoso e solene por grupos de indivíduos
que dançam produzindo riqueza de movimentos na
execução dos "passos". As cantigas são simples e belas,
numa mistura de linguagem africana, portuguesa e
indígena.
O Festival Folclórico alenquerense é uma das
mais expressivas e conhecidas manifestações folclóricas
do interior do Estado do Pará, por sua beleza e
originalidade.
Apresentação de músicas locais, fantasias e
alegorias dentro do contexto das tradições amazônicas, do
folclore indígena, da influência negra, lendas, mitos e toda
expressão da riqueza cultural da região.
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No festival do folclore alenquerense, há
apresentação de grupos da cidade (Figura 179) e do
interior do município, entre os quais: A origem dos grupos
“Matutando de Férias” e “Zé Matuto”.
Muita gente deseja saber como começou a
rivalidade entre os grupos folclóricos Zé Matuto e
Matutando de Férias.
No início da década de 80, os amantes do
folclore, e entre eles, a senhora Dionor Monteiro, que
ensaiava com um cordão da Burrinha Dançarina, por
possuir um espaço no Clube Xeque Mate, incentivou
outras pessoas a realizarem um festival folclórico com a
participação de pássaros, boi-bumbá e quadrilha.
Os estudantes alenquerenses, que estudavam em
Santarém, onde receberam a influência de um tipo de
quadrilha de matutos dançando ao som de toadas acústicas
metálicas e movimentos exagerados nos quadris e nas
pernas, organizaram-se e, assim, surgiu o Matutando de
Férias. Estes estudantes, predominantemente, moravam no
bairro do Aningal.
De outro lado, os estudantes alenquerenses que
estudavam em Manaus, receberam forte influência dos
bois de Parintins e, quando retornavam para passar as
férias realizavam o que tinham aprendido. Assim surgiu o
Zé Matuto. Estes estudantes e artistas plásticos, como o
Luluca, em sua maioria, moravam na Luanda.
Então, vieram os festivais e os dois grupos,
praticamente representando os dois bairros tradicionais da
cidade, sobrepujaram os cordões nativos, ganharam
adeptos em disputas apaixonadas, com o público sempre
aumentando em cada festival.
Delineou-se uma vibrante rivalidade, porque nos
primeiros festivais sempre quem levava o título era o Zé
Matuto, o que provocou a paixão dos organizadores do
Matutando em Férias, que só dançariam quando
conseguissem o título de campeão.
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Isso aconteceu em 1994, na sede da AABB,
quando houve protesto do perdedor, e o festival esfriou,
pois a Prefeitura que sempre financiava as apresentações
folclóricas, não mais apoiou, até chegar em 1998, quando
foi construído o Matutódromo na cabeceira do antigo
campo de pouso.

Figura 179. Festival do folclore alenquerense
O Marambiré do Pacoval
A origem da dança do marambiré é africana
(Figura 180), as letras são uma mistura de português e
africano. As melodias são muito interessantes e através
delas são feitas as marcações coreográficas. A dança
iniciou-se tendo a frente o Rei, a Rainha e a Princesa. Eles
cantam a parte do solo enquanto que os vassalos
respondem movimentos que se constituem de quatro
bumbos – dois maiores e dois menores; um gangá, um
reco-reco e triângulo. A indumentária é riquíssima. Em
Alenquer, a dança constitui-se numa simples marcha: a
coreografia é meio complicada; ritmo é excitante, ela é
quase um ritual e chega a existir um grupo de dança do
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congo, com rei e rainha, a princesa do congo e mais 17
vassalos.

Figura 180. Dança do Marambiré
O carnaval Alenquerense acontece na Quadra
Carnavalesca Praça João Tito Alves – com a apresentação
de blocos de carnaval que divide a cidade em grandes
rivais, entre os mais conhecidos estão: Bloco do Alho;
Bloco do Piçudo Cu de Cana.
O artesanato de Alenquer (Figura 181Figura
181) utiliza material extraído de animais e de vegetais:
Coco de Baia, Ouriço de castanha-do-pará, raízes, conchas,
sementes, galhos de árvores e algumas palhas, bem como o
empalhamento de aves e peixes, além da pintura e do
desenho.

Figura 181. Artesanato de Alenquer
Os alenquerenses são essencialmente católicos,
por tradição e comemoram suas festas religiosas imbuídas
do maior respeito e fé. Entre as festividades religiosas mais
expressivas destacam-se:
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A Festa de Santo Antônio, padroeiro da cidade,
a festa é realizada no dia 13 de junho. Reúne devotos não
somente os resididos no município, mas os de diversos
municípios da região e até da capital do Estado (Figura
182).

Figura 182. Círio de Santo Antônio
Festa de São Sebastião: festa comemorada
pelos católicos do bairro de Aningal (palavra que designa a
vegetação construída de aningaúbas, planta da família das
aráceas- Montrichardia, muito comum nos furos e ilhas
flutuantes da Amazônia). Na cidade de Alenquer, celebram
a 20 de janeiro o seu padroeiro São Sebastião, originário
de Narbone e cidadão de Milão, foi um Mártir e santo
cristão, morto durante a perseguição ao cristianismo levada
a cabo pelo imperador romano Diocleciano. Ignorava-o
como um cristão e por isso chegou a designá-lo capitão da
sua guarda pessoal, a guarda pretoriana.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Flávia Moraes, 55,8% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo e 44,2% disseram que sim. Em relação ao destino
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dos resíduos produzidos, as respostas mostraram que
58,9% são coletados pelo serviço de limpeza; 21,7%, pela
caçamba de lixo (21,7%); 16,3% são queimados e 3,1%
são enterrados.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por rede geral de abastecimento (61,2%); por poço
doméstico (22,5%) e por microssistema comunitário
(16,3%). Dos entrevistados, 100% declararam que a água é
tratada e as formas de tratamento utilizadas são: a cloração
(53,2%); filtragem (44,4%); e a fervura (2,4%).
Esgoto: 47,2% dos entrevistados declararam ser
regular a rede de esgoto. A maioria dos entrevistados
(65,1%) destina dejetos em fossa séptica; 22,5%, em
sumidouro; 12,4%, em valas a céu aberto.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto (31,9%),
seguida dos que possuem ensino fundamental completo
(24,1%); os que possuem ensino médio completo (18,1%);
não sabem ler nem escrever (11,3%); ensino superior
completo (8,6%); ensino médio incompleto (6,9%) e
sabem ler e escrever, mas não frequentaram a escola
(6,9%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (37,5%), seguida por verminoses (13,4%); doenças
respiratórias (12%); problemas do coração (4,9%); hepatite
(4,2%); diabetes (2,1%); dengue; problemas ósseos e/ou
articulação e malária (0,7% cada). Ressalta-se que o
percentual de 23,9% disse não ter havido ocorrência de
nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostram que 90,2% recorrem a
postos de saúde para seu atendimento; 8,3% recorrem a
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farmácias
e
0,8%,
cada,
recorrem
a
curandeiros/benzedeiras e a hospitais privados.
Quanto ao atendimento de saúde, 89,1% dos
entrevistados consideram regular; 9,3%, bom; 1,6%, ruim.
Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
37,7% dos entrevistados declararam ser regular; 27,7%,
bom; 3,4%, ruim.
Sobre a assistência social, 55,8% dos
entrevistados consideraram regular; 38,8%, ruim e 5,4%,
consideram bom. Outro dado de avaliação foi a qualidade
do ensino, cujos resultados mostraram que 80,6%
consideraram regular e 16,3%, bom.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 94% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno e 6% não possuem. Questionados
sobre as características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já se a
casa onde moram é própria, cedida, alugada, dente outros,
68,2% dizem que a casa onde moram é própria; 19,4%
dizem que sua residência é alugada, 7,8% dizem que é
cedida e 4,7% dizem ter obtido a residência por posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria usa bicicleta (23,8%); 20,1% usam moto; 19,5%
andam a pé; 13,4% utilizam carro; 12,8%, moto-táxi;
9,1%, barca/balsa//lancha; 1,2%, ônibus.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 38,9% relatam que o
abastecimento de água é ruim; 30,5%, regular; 26,7%,
bom; 3,8% disseram que o serviço não existe.
Urbanização das ruas: 65,9% dos entrevistados
disseram ser regular, 15,5% não souberam responder;
12,4% disseram que não existe urbanização das ruas; 4,7%
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disseram ser bom e 1,6% ,ruim como, demonstrado no
gráfico abaixo (Figura 183).

Figura 183. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
85.9% das respostas, os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 7,8%
responderam que 1 apenas trabalha; 3,9% dos
questionados disseram que 4 ou mais menores trabalham e
2,3% responderam que 2 menores contribuem com a renda
familiar. Quanto à renda familiar, 38,8% recebem menos
de 1 a 2 salários mínimos; 38% possuem renda de mais de
1 salário mínimo; 10,1% não possuem renda; 7,8%, mais
de 2 a 3 salários mínimos e 5,4%, mais de 3 salários
mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 84,5%
consideram a segurança pública ruim; 13,2% julgam ser
regular e 2,3%, bom. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
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Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência à família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 96,9% responderam que participam às vezes;
2,4%, na maioria das vezes e 0,8%, nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 93,8%
disseram que sim; 3,9%, talvez e 2,3% disseram que não
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (78,4%) o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
11,2% o item mais importante é a qualidade de ensino;
5,2%, cada, atendimento aos portadores de deficiência e
cursos de qualificação profissional. (Figura 184).

Figura 184. Item socioeconômico considerado
mais importante pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 86% consideram a segurança pública;
7%, áreas de lazer/ esporte; 5,4%, programação cultural e
1,6% consideram a limpeza de ruas e terrenos. Também
foram questionados sobre o que consideram mais
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importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 93,8% consideram mais importante a
qualidade de ar; 3,1% áreas verdes; 1,6% praias e
balneários; 0,8% cada, rios e lagos e arborização das ruas.
PEDEOP

Local de trabalho: nesta escola todas as
docentes são mulheres (100%) de faixa etária variando
entre 18 a 40 anos, sendo que a maioria é concursada
(50%), apresentando estas 11 a 15 anos trabalhando a
partir de contrato (50%), lecionam nas séries iniciais do
ensino fundamental (71,4%) atuam em turmas dos 2º ano e
não exercem outra atividade na escola (100%) e nem
lecionam em outras escolas (85,7%).
b) Formação e motivação: 50% dos professores
estão cursando uma graduação, sendo 100% do tipo
licenciatura plena. Em relação à instituição 60% cursam
em unidades federais e de forma presencial (75%). Quanto
à formação continuada, todos responderam ter participado
de cursos de capacitação em instituição pública municipal
de forma presencial e consideraram plenamente adequados
(66,7%) os programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) falta de
compromisso institucional com a formação docente; (75%
muito importante). Falta de vontade e motivação pessoal
(50% muito importante). 2º) falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola (75% regular).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
melhorias e função salário-escola (100% muito
importante); oferta de equipamentos de apoio: computador,
internet, kits de formação, etc. (50% muito importante); 2º)
oferta de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na
sua área de interesse (100% regular).
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Todos desejam a oferta de cursos, mas não
indicaram qual.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Melhores salários (75%
muito importante). Articulação entre professores, alunos e
gestores; diálogo com outros professores a respeito da
disciplina; (50% muito importante). Qualificação e
atualização em conteúdos específicos (75%importante).
Interesse dos alunos, qualificação e atualização de
conteúdos específicos, 2º) Tempo destinado à disciplina
para trabalhar conteúdos da disciplina (75% importante).
Interesse dos alunos; bom desempenho dos alunos;
possibilidade de assumir cargos administrativos; atuação
em processo de gestão participativa (50% importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Estímulo da família (50%
muito importante). 2º) Integração dos espaços de cidadania
na escola-comunidade (100% importante). Programas e/ou
projetos voltados para a memorização do conteúdo;
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer.
(50% importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 85,7% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
tema indicado, o que mais foi destacado foi meio ambiente
(36,4%). São trabalhados integrados aos conteúdos
disciplinares, em parceria com outras disciplinas, sendo
que na escala de associação de densidade temos: Geografia
e História (33,3% cada); Ciências (22%). Os professores
afirmaram não trabalhar temas transversais em parceria
com outras instituições. Todos entrevistados alegaram não
conhecer o projeto político pedagógico da escola, e por
conta disso, não sabem se ele contempla os temas
transversais. Todos se sentem motivados em participar
desses eventos, e a maioria dos alunos estaria altamente
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motivado a participar (100%), principalmente na seguinte
escala de prioridade: 1º) Doenças sexualmente
transmissíveis; esporte e lazer (100% muito importante).
Meio ambiente da região (floresta Amazônica,
biodiversidade); Saúde (doenças crônicas, câncer;
diabetes; hipertensão, etc.); Violência (doméstica, escolar,
gangues, etc) (50% muito importante); 2º) meio ambiente
da região (floresta amazônica, biodiversidade), (75%
muito importante). Equipamentos tecnológicos e
eletrônicos; violência (doméstica, escolar, gangues, etc.)
(50% muito importante).
Com relação à biblioteca e sala de leitura,
afirmaram que o seu acervo bibliográfico não é adequado
(100%), sendo composto principalmente de: literatura
infantil (25%), literatura juvenil (25%), jornais e revistas
(25%), mapas e atlas (25%). A maior parte (66,7%)
afirmou que os alunos utilizam a biblioteca como apoio
aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (57,1%) categoricamente serem recebidos às
vezes via Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e
que estes não sabem por quem os livros são escolhidos
(50%). Todos os professores utilizam os livros didáticos
(100%). Além destes, outros livros são utilizados pelos
docentes no preparo das atividades de ensino e eventos
escolares (62,5%) e que têm como critério principal para a
escolha a adequação dos conteúdos (50%). O fato de
contribuírem 100% para o alcance dos objetivos, propostos
para a sua disciplina, reforça em sua maioria (85,7%) a
metodologia de ensino centrada na memorização e
oferecerem questões problematizadoras e estimulantes à
curiosidade dos alunos (85,7%), mas não são ricos em
relação ao conteúdo e a apresentação (71,4%), privilegiam
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (100%) e estão defasados em relação à dinâmica
dos processos de ensino e aprendizagem (57,1%), muito
embora, estimulem a multidisciplinaridade (100%).
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Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (85,7%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(100%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (100%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (100%), mas, não contemplam
a realidade e os elementos culturais locais (100%), mesmo
assim foram considerados adequados às orientações
curriculares oficiais (100%).
PLANO DE AÇÃO – PA
Para a escola Flávia Moraes, optou-se por
trabalhar sobre o tema educação sexual na escola. Dessa
forma, cartazes ilustrativos serão confeccionados por
alunos sobre os mais diversos temas que englobam a
educação sexual. Palestras serão ministradas em todas as
turmas, tomando-se o cuidado de abordar o tema por meio
de uma linguagem coloquial e de sempre trabalhar com
temas atuais com exemplos do cotidiano dos alunos.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SAGRADO CORACAO DE JESUS I
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15005720
EMEIF SAGRADO CORACAO DE JESUS
I
Ensino Fundamental
ALENQUER
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE VÃ•RZEA
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DAS
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Sagrado Coração de Jesus,
90,5% das pessoas questionadas responderam não usufruir
da coleta de lixo; 9,5% afirmaram não saber. O destino dos
resíduos produzidos e não coletados – de acordo com as
respostas – é a queimada (100%);
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por rios/açudes/lago/igarapé (100%). 66,7% dos
entrevistados informaram que água é tratada, e 33,3% não
souberam responder.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto, por isso jogam os dejetos ao céu
aberto (100%);
Educação (escolaridade): Quanto à educação, a
faixa dominante é a dos possuidores de ensino
fundamental incompleto (77,8%), seguida dos que não
sabem ler (11,1%); e os possuidores de ensino superior
completo (11,1%)
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (41,7%), doenças respiratórias (33,3%); problemas
ósseos e ou articulações (5%); problemas de pele (4,2%);
Ressalta-se que o percentual de 20,8% disse não ter havido
ocorrência de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo
de outros fatores que influenciam positivamente na
conservação da saúde.
As declarações mostraram que 31,6% recorrem a
hospitais privados para seu atendimento; 31,6% a médico
de plano de saúde; 15,8% a curandeiros/benzedeiras; e
21,1% a outros.
Quanto ao atendimento de saúde, 81% dos
entrevistados disseram não existir; 14,3% disseram ser
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regular, 4,8%, ruim. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 95,2% disseram não existir e
4,8% o consideram ruim;
Quando questionados sobre a assistência social,
61,1% dos entrevistados testemunharam não existir; 11,1%
a julgam regular; 22,2% não souberam responder e 5,6%
consideram bom. Outro dado de avaliação foi a qualidade
do ensino, cujos resultados mostraram que 52,4%
consideraram bom; 14,3% consideram este item regular;
19% o julgam ruim; 14,3% não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados
obtidos que 66,7% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno; 28,6% possuem e
4,8% não souberam responder, dessa forma a falta de
formalidade fica visível na maioria das respostas sobre
esse aspecto questionado. Questionados sobre as
características do terreno, 95,2% dos entrevistados
responderam que vivem em áreas marginais a rios sujeitos
a fenômeno das “terras caídas” e somente 4,8%, moram
em área de terra firme, como descrito no gráfico a seguir
(Figura 185).

Figura 185. Situação do terreno
Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 95,2%
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dizem que a casa onde moram é própria; 4,8% dizem que
sua residência é cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que: a
maioria anda a cavalo (44,1%), 35,3%, canoa, e 17,6%
andam a pé.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde vivem, 100% disseram que não existe
abastecimento de água.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
71,4% das respostas, os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 19%
responderam que 1 apenas trabalha; 9,5% dos
questionados disseram que dois menores trabalham.
Quanto à renda familiar, 66,7% recebem menos de 1
salário mínimo; 28,6% possuem renda de 1 a 2 salários
mínimos; e 4,8% de 2 a 3 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 41,2%
não souberam responder, 29,4% julgam não existir, 11,8%
consideram a segurança pública ruim; 11,8%, regular; e
5,9% afirmaram ser boa.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que, apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 60,4% responderam que participam às vezes;
39,6%, na maioria das vezes. E quando perguntados se
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participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 85,7% disseram talvez e 14,3% disseram que
não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (76,2%), o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para
19% é qualidade do ensino e para 4,8% é o atendimento ao
portador de deficiência. a seguir (Figura 186).

Figura 186. Item considerado mais importante pelos
entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 52,4% consideram a segurança pública;
33,3%, programação cultural; 14,1%, áreas de
lazer/esporte. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 42,9% consideram mais
importantes a qualidade do ar; 38,1% as áreas verdes e
19% os rios e lagos.
PLANO DE AÇÃO
O plano de ação para a comunidade consiste em
resgatar a memória local e aplicar o questionário para

325

confecção da Pesquisa e diagnóstico da Estrutura e
Organização Pedagógica da Escola. O tratamento de água
e o destino adequado para lixo e demais dejetos
domiciliares seriam medidas mais urgentes e aplicáveis na
comunidade, evitando doenças comuns, como as diarreias
relatadas nas entrevistas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF LUZIA MICHEL
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15005739
EMEIF LUZIA MICHEL
Infantil e Ensino Fundamental
ALENQUER
BAIXO AMAZONAS
URBANO
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola José Chagas, 40,7% das pessoas
questionadas responderam que o serviço de coleta do lixo é
regular; 27,1% afirmam ser ruim; 23,7%, boa; 5,1%
responderam não usufruir da coleta de lixo, 3,4% não
souberam responder. Quando perguntados sobre o destino
dos resíduos produzidos e não coletados, 66,1%
responderam que o lixo é coletado por serviço de limpeza;
18,8% disseram que o lixo é queimado e 14,3% disseram
que o lixo é coletado por caçamba.
Água: De acordo com as respostas, o
abastecimento é feito por rede geral de distribuição
(79,7%); e por poço doméstico (18,8%); 1,6% utilizam
outras fontes. Dos entrevistados, 77,3% declaram que a
água não chega tratada, e que as formas de tratamento
caseiras utilizadas são: a cloração (77,7%); filtrada (17%)
e fervida (5,3%).
Esgoto: 65,1% dos entrevistados declararam ser
inexistente. Com isso, a maioria (45,3%) destina dejetos a
céu aberto; em fossa séptica (44,4%); em sumidouro (6%)
e em rede comunitária (3,4%).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto (58,7%),
seguida dos que possuem ensino médio incompleto
(13,5%); dos que sabem ler e escrever e ensino médio
completo (12,5%, cada); ensino superior incompleto
(6,7%); os que sabem ler e escrever, mas não frequentaram
a escola; e os que possuem ensino fundamental completo e
ensino superior completo (2,9%, cada).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:

328

viroses (23,9%); doenças respiratórias; problemas
ósseos/articulação (10,3% cada), seguida por hepatite
(8,4%); verminoses (3,9%); dengue; problemas do coração
e diabetes (1,3% cada). Ressalta-se que o percentual de
21,3% disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostram que 67,5% recorrem a
postos de saúde para seu atendimento; 15,8% recorrem a
hospitais públicos; 5%, a farmácias; 4,2%, a agentes
comunitários de saúde; 3,3% recorrem a hospital privado e
2,5% responderam outros.
Quanto ao atendimento de saúde, 43,1% dos
entrevistados o consideram regular; 28,4%, bom; 19,8%,
ruim; 6,9% não souberam responder e 1,7% responderam
não existir. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 38,1% dos entrevistados não souberam
responder; 18,6% consideram o serviço ruim; 16,8%,
regular; 15,9% declararam não existir; 10,9% consideram
o serviço bom.
Sobre a assistência social, 36,2% dos
entrevistados afirmam ser regular; 25% consideram bom;
23,3% não souberam responder; 8,6%, ruim e 6,9%
afirmaram não existir. Outro dado de avaliação foi a
qualidade do ensino, cujos resultados mostraram que
43,6% consideraram regular; 36,8%, boa; 9,4% não
souberam responder; 7,7% consideram ruim e 2,6%
afirmam não existir.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados
obtidos que 66,4% dos entrevistados possuem documento
de propriedade do terreno; 25% não possuem e 8,6% não
souberam responder. Questionados sobre as características
do terreno, 100% dos entrevistados responderam que
vivem em área de terra firme. Já se a casa onde moram é
própria, cedida, alugada, dente outros, 79,6% dizem que a
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casa onde moram é própria; 11,1% dizem que sua
residência é cedida; 8,3% alugada e 0,9% posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
25,7% andam a pé; 24,6% usam bicicleta; 13,7% usam
mototáxi; 4,9% usam carro.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 38,7% relataram que o
abastecimento de água não existe; 26,5% disseram que o
serviço é ruim; 16,6% consideram o serviço bom; 16%,
regular; 2,2% não souberam responder.
Urbanização das ruas: 53,2% dos entrevistados
disseram ser ruim; 32,4% afirmam não existir; 10,8%
regular; 1,8% bom e não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 84,5%
das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha. Quanto à renda familiar,
58,6% recebem de 1 a 2 salários mínimos; 29,3% possuem
renda de menos de 1 salário mínimo; 7,8% recebem de 2 a
3 salários mínimos; 2,6% de 3 a 5 salários mínimos e 1,
7% não possuem renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 37,9%
consideram a segurança pública ruim; 25%, regular;
23,3%, inexistente; 9,5% não souberam responder e 4,3%
consideram a segurança pública boa. Tais dados fornecem
base para a inferência de que há ocorrência de violência
urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 92,4% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que, apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
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quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 51,7% responderam que participam às vezes;
35,3%, nunca participam e 12,9% participam na maioria
das vezes. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 66,1%
disseram que sim; 21,7%, não e 12,2% responderam
talvez.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (67%), o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para
10,4%, o item mais importante são cursos de qualificação
profissional; 7% cada, a qualidade de ensino e creche.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 69,1% consideram a segurança pública;
16,4%, limpeza de ruas e terrenos; 9,1%, áreas de lazer/
esporte e 5,5% consideram mais importante a programação
cultural. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 50% qualidade do ar;
24,1% áreas verdes; 15,5% arborização das ruas; 6% rios e
lagos; 4,3% praias e balneários.
PEDEOP
a) Local de trabalho: nestas escolas a maioria
dos docentes são mulheres (85,7%) de faixa etária
variando entre 18 a 64 anos, sendo que a maioria é
contratada (50%), apresentando 2 a 10 anos trabalhando a
partir de contrato (100%), lecionam nas séries iniciais do
ensino fundamental (60%) atuam em turmas multisseriadas
e não exercem outra atividade na escola e nem lecionam
em outras escolas.
b) Formação e motivação: A metade dos
professores está cursando uma graduação (50%), sendo a
maior parte (66,7%) do tipo licenciatura plena, distribuídos
em cursos de História e Geografia (50%) e Educação
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Física (50%). Em relação à instituição todos estudam em
unidades federais. Quanto à formação continuada, a
maioria (71,4%) respondeu não ter participado de cursos
de capacitação e consideraram adequados (33,3%) os
programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes do seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (40% importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município, falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (60% muito importante), falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de
compromisso institucional com a formação docente, falta
de vontade e motivação pessoal, falta de programas de
incentivos por parte das secretarias de educação (60%
muito importante); 4º) falta de possibilidades operacionais
em função da distância, falta de tempo em função de
composição de carga horária em duas ou mais escolas
(40% regular).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (66,7% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
de interesse (66,7% muito importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola, temáticas novas e/ou
diversificadas, interesse pessoal, melhoria do desempenho
profissional (83,3% muito importante); 4º) Incentivo por
parte da Secretaria de Educação (33,3% muito importante).
A maioria (85,7%) deseja a oferta de cursos e os
indicados foram capacitados para trabalhar com alunos
especiais, com Letramento, Libras e História e Geografia
(25% cada).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos,
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qualificação e atualização de conteúdos específicos,
número adequado de alunos em sala de aula, (71,4% muito
importante); 2º) Recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratório, tempo destinado à
disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
melhores salários, salas de aula adequadas, trabalhar em
um só local articulação entre alunos, professores e
gestores, bom desempenho dos alunos, possibilidade de
assumir cargos administrativos, atuação em processo de
gestão participativa (42,9% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação
professor-aluno, merenda escolar, salas de aula adequadas
(57,1% importante); 2º) convívio social, programas e/ou
projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino
voltada para a memorização do conteúdo, integração dos
espaços de cidadania escola-comunidade, maior inclusão
social, facilidade de acesso à informação via internet,
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer,
aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, acesso a fontes bibliográficas variadas,
facilidade de deslocamento para a escola (57,1%
importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam, incorporam-nas em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Os
temas indicados foram: ética, pluralidade cultural, meio
ambiente, saúde, orientação sexual e trabalho e consumo.
São trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Português (21,1%),
seguido de Matemática e História (15,8% cada), Ciências e
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Geografia (10,% cada), Física, Química, Biologia, Estudos
Amazônicos e Línguas (5,3% cada). Os professores
afirmaram não trabalhar temas transversais em parceria
com outras instituições. O curioso é que metade dos
entrevistados alegou desconhecer o projeto político
pedagógico da escola, e por conta disso, não sabem se ele
contempla os temas transversais. Todos se sentem
motivados a participar desses eventos, e a maioria dos
alunos estaria motivada a participar (50% alta),
principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º)
Violência (doméstica, escolar, gangues, etc.) 2º) meio
ambiente da região (Floresta Amazônica, biodiversidade),
problemas ambientais locais (desmatamento, enchentes,
lixo, endemias, etc.), problemas ambientais globais, cultura
regional (música, dança, festas, literatura, etc.), saúde do
corpo e saúde mental, bem estar social (família, religião,
preconceitos, etc.), (40% importante); 3º) doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (40%
regular); 4º) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão, etc.) (40% regular); 5º)questões étnicas
(indígenas, quilombolas, etc.) (60% importante); 6º)
violência sexual (pedofilia, exploração sexual, etc.),
equipamentos tecnológicos e eletrônicos, cultura
globalizada (hip hop, funk, grafite, etc.), (60% regular); 7º)
vestuário e veículos (62,5% pouco importante); 8º)
profissão, renda e emprego, línguas locais (oriundas das
famílias tupi-guarani, jê, karib) (60% regular). No contexto
escola-comunidade os principais temas mencionados como
importantes para serem trabalhados transversalmente
foram: saúde, DSTs, violência sexual, violência em geral e
esporte e lazer (20% cada).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula, biblioteca e laboratório de
informática para seu uso cotidiano. A maioria (75%)
alegou usar costumeiramente as salas de aula. Como não
existem outros espaços como sala multimídia, as questões
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referentes a esse item não foram assinaladas. A metade dos
entrevistados afirmou não usar recursos de tecnologia da
informação e comunicação e não utilizam recursos de
informática e da internet como apoio às atividades de suas
disciplinas. Não há captação de projetos pela escola, não
há materiais audiovisuais de apoio pedagógico, nunca
receberam cursos de capacitação para uso de materiais
audiovisuais de apoio didático e por conta disso, nunca
usaram materiais audiovisuais. Para suprir essa
necessidade os professores produzem seu próprio material
didático com recursos disponíveis em seu ambiente
(rochas, plantas, animais, etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acervo bibliográfico é adequado
(50%), composto principalmente de: literatura infantil
(18,8%), literatura juvenil, literatura brasileira, literatura
de autores regionais, literatura estrangeira, livros didáticos
e livros paradidáticos (12,5% cada) e mapas e atlas (6,3%).
A maior parte (60%) afirmou que os alunos utilizam a
biblioteca como apoio aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos, os
professores afirmaram (80%) categoricamente serem
recebidos via Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD) e que estes livros são escolhidos pela comissão
dos professores (50%) e utilizados parcialmente pelos
professores (50%). Além destes, outros livros são
utilizados pelos docentes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares (100%) e que têm como critério
principal empregado para a adequação dos conteúdos
(28,6%). O fato de contribuírem em sua maior parte (50%)
para o alcance dos objetivos propostos para a sua
disciplina, reforçam em sua maioria (60%) a metodologia
de ensino centrada na memorização e oferecerem questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos
(80%), são parcialmente ricos em relação ao conteúdo e à
apresentação (60%), privilegiam conhecimentos teóricos
em relação aos conhecimentos práticos (50%) e não estão
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defasados em relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem (60%), muito embora, estimulem a
multidisciplinaridade (80%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (60%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(60%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (80%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (80%), contemplam a
realidade e os elementos culturais locais (60%), porém,
estão parcialmente adequados às orientações curriculares
oficiais (60%).
PLANO DE AÇÃO
Inúmeras são as ações que podem contribuir para
a melhoria da comunidade, dentre as principais podemos
optar por programar a coleta de lixo, tratamento de
esgotos, ou oferta de água cuja fonte principal é obtida por
meio de poços domésticos. É importante destacar que
92,4% dos entrevistados responderam que participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, portanto o
principal desafio nessa comunidade é incentivar ações que
melhorem a qualidade de vida de seus moradores. Para
incentivo, a primeira das oportunidades é uma reunião da
comunidade em torno de uma festa típica, na qual todos
participem. Arrecadar fundos para a melhoria da
infraestrutura da escola seria o segundo propósito da festa,
pois é, com certeza, outra medida de ação importantíssima.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF MARIA COSTA DOMINGUES
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15005747
EMEIF MARIA COSTA DOMINGUES
Infantil e Ensino Fundamental
ALENQUER
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Maria Costa Domingues, 100%
dos entrevistados declararam não usufruir de coleta de lixo
e direcionam 100% desse material para ser queimado
como destino final.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito, em 91,7% dos casos, por meio de poço doméstico, e
8,3%, por meio de bicão/cacimba. Dos entrevistados,
100% declaram que a água é clorada.
Esgoto: a maioria dos entrevistados, 60,9% do
total, declarou não possuir rede pública de esgoto, por isso
os dejetos são despejados a céu aberto, enquanto que
17,4% os despejam em fossa séptica e 21,7% em
sumidouro.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, as faixas dominantes são as
dos que sabem ler e escrever, mas não frequentaram a
escola 60,3%, e os possuidores de ensino fundamental
incompleto, com 60,3%, os restantes (9,1%) possuem
ensino fundamental completo e outros 9,1% ensino médio
completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
viroses
(38,2%),
verminoses
(14,7%),
doenças
respiratórias (11,8%), diarreia (11,8%); hanseníase
(11,8%), e o restante (11,8%) disse não ter havido
ocorrência de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo
de outros fatores que influenciam positivamente na
conservação da saúde.
As declarações mostram que 30,4% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 34,8% recorrem a
postos de saúde e 30,4%, a agentes comunitários.
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Quanto ao atendimento de saúde, 43,5% dos
entrevistados consideram bom. Em relação ao atendimento
aos portadores de deficiências, 56,5% dos entrevistados
declararam ser inexistente.
Quando questionados sobre a assistência social,
82,6% dos entrevistados testemunharam não existir. Outro
dado de avaliação foi a qualidade do ensino, cujos
resultados mostraram que 100% o julgam bom.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados
obtidos, que 100% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno. Quando
questionados sobre as características do terreno, 100% dos
entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dentre outros, 100%
disseram que a casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria usa ônibus (39,3%); 23,2% usam bicicleta; 21,4%
usam moto; 16,1%, carroça,.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
69,6% das respostas, os entrevistados confirmaram que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 8,7%
responderam que dois menores trabalham; e 4,3%
responderam que três ou mais menores contribuem com a
renda familiar. Quanto à renda familiar, 34,8% recebem
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menos de 1 salário mínimo; 65,2% possuem renda de 1 a 2
salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: todos entrevistados julgam
não existir. Tais dados fornecem base para a inferência de
que há ocorrência de violência urbana na referida
localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 100% disseram que sim. Isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 62,5% só participam às vezes, 33,3%
responderam que participam na maioria das vezes e 4,2%
responderam nunca. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 82,6% disseram que participariam, 4,3%
disseram que não, e 13%, talvez.
Visão compartilhada de futuro
Para 95,7% dos entrevistados, o aspecto mais
importante é o atendimento a saúde.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 39,1% consideram a segurança pública;
34,8%, programação cultural e 26,1, áreas de lazer/esporte
(Figura 198).
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. E 100% dos
entrevistados consideram mais importante a qualidade do
ar.
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PLANO DE AÇÃO
Inúmeras são as ações que podem contribuir para
a melhoria da comunidade, dentre as principais podemos
optar pela programação da coleta de lixo, tratamento de
esgotos, ou oferta de água cuja fonte principal é obtida por
meio de poços domésticos; 82,6% dos entrevistados
responderam que participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, portanto o principal desafio
nessa comunidade é incentivar ações que melhorem a
qualidade de vida de sua comunidade. Para incentivo à
primeira das oportunidades foi proposta a realização de
uma reunião da comunidade em torno de uma festa típica,
onde todos participem. Arrecadar fundos para a melhoria
da infraestrutura da escola seria o segundo propósito da
festa, pois é, com certeza, outra medida de ação
importantíssima.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF PROF VERIDIANA DOLIVEIRA CORREA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de Integração:
Tipo de Locação:

15005755
EMEIF PROF VERIDIANA DOLIVEIRA
CORREA
Infantil e Ensino Fundamental
ALENQUER
BAIXO AMAZONAS
URBANO
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Profa. Veridiana de Oliveira
Correa, 70% consideram a coleta de lixo regular; 17,5% a
consideraram boa; 12,5% a consideram ruim. Quanto ao
destino do lixo produzido, 75% disseram que o lixo é
coletado pelo serviço de limpeza; 12,5% disseram que o
lixo é queimado; 12% responderam que o lixo é coletado
pela caçamba de lixo.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por rede geral de distribuição (75%); e por poço
doméstico (25%). Em relação ao tratamento da água,
93,1% disseram que a água é clorada; 27,5%, filtrada;
7,5%, outros e 2,5%, cada, fervida e sem tratamento.
Esgoto: Quando questionados sobre a rede de
esgoto as respostas foram as seguintes: 70% afirmam não
existir. Sobre o destino do esgoto do banheiro ou sanitário
as repostas foram as seguintes: fossa séptica (77,5%);
sumidouro (10%); outros (7,5%); rede geral (2,5%); a céu
aberto (2,5%).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, 32,5% dos entrevistados
possuem ensino médio completo; 30% possuem ensino
fundamental incompleto; 12,5%, ensino superior completo;
10% sabem ler e escrever, mas não frequentaram a escola;
7,5% possuem ensino superior incompleto; 5%, ensino
médio incompleto; 2,5% possuem ensino fundamental
completo. Quanto à qualidade de ensino, 57,5% a
consideram regular; 22,5%, bom; 10% não souberam
responder; 7,5% a consideram ruim e 2,5% afirmam não
existir.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
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diarreia e problemas ósseos/articulação (10,4%); diabetes e
viroses (6,3% cada); problemas de pele (4,2%). 43,8% dos
entrevistados disseram não haver casos de doença.
As declarações mostraram que 26,7% recorrem
ao hospital público quando precisam de tratamento; 24,4%
recorrem a posto de saúde; 17,8% recorrem a hospitais
privados; e 6,7% médico do plano de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 65% o
consideram regular; 20%, ruim; 12,5%, bom e 2,5%
afirmaram não existir. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 65% afirmam não existir; 15%
não souberam responder; 12,5% consideram regular; 7,5%
consideram ruim.
Quando questionados sobre a assistência social,
72,5% dos entrevistados testemunharam não existir; 10% a
consideraram regular; 7,5% consideraram ruim; e 10% não
souberam responder .
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados
obtidos, que 60% dos entrevistados possuem o documento
de propriedade do terreno onde moram; 32,5% não
possuem e 7,5% não souberam responder. Questionados
sobre as características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 82,5% disseram que a casa
onde moram é própria; 7,5%, alugada; 5%, cedida; 2,5%
declararam ter a posse da casa; e 2,5% declararam que
moram em assentamento rural.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
andam de canoa/bajara (31,1%); a pé (14,6%); moto
(12%); bicicleta (11,6%); carroça (10,9%); moto-táxi
(9,4%).
Meio ambiente
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Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem: 55% consideram regular;
42,5%, ruim; 2,5% afirmam não existir.
Urbanização das ruas: 40% consideram
regular; 27,5%, ruim; 22,5% afirmam não existir; 7,5%
não souberam responder e 2,5% responderam que a
urbanização é boa. (Figura 188).

Figura 188. Percentual de opiniões sobre urbanização
nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
87,5% das respostas, os entrevistados confirmaram que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 12,5%
responderam que 2 menores trabalham. Quanto à renda
familiar, 52,5% possuem menos de 1 a 2 salários mínimos;
20% possuem de 2 a 3 salários; 17,5% menos de 1 salário
mínimo; 7,5% de 3 a 5 salários mínimos e 2,5% sem
renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 42,5%
afirmaram não existir; 32,5% a consideram ruim; 20%,
regular; 5% consideram a segurança pública boa.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 92,5% disseram que sim e 7,5% disseram que
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gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 47,5%
disseram que participam às vezes; 32,5%, nunca e 20%
participam na maioria das vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade:
52,5%
responderam
sim;
30%,
talvez/depende e 17,5% responderam não.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (92,5%), o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para 5%,
são as creches; e para 2,5%, o curso de qualificação
profissional é apontado como o aspecto mais importante
(Figura 189).

Figura 189. Item considerado mais importante pelos
entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 72,5% consideram segurança pública;
12,5%, cada, áreas de lazer/esporte; limpeza de ruas e
terrenos; 2,5% consideraram a programação cultural.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 60% responderam a qualidade do ar; 20%,
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áreas verdes; 12,5%, arborização de ruas; 5% responderam
que o mais importante são as praias e balneários; e 2,5%,
rios e lagos.
PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação para essa comunidade,
optou-se por escolher realizar o resgate de memória local,
e a pesquisa e diagnóstico da estrutura e organização
pedagógica para detectar os problemas na escola da
comunidade. O questionário aplicado à comunidade
auxiliou na primeira das ações, que consiste em reunir os
comunitários e dar-lhes noções de higiene e saúde para
evitar doenças como viroses e verminoses, também
poderão ser abordados assuntos tais como coleta seletiva
de lixo e destino adequado de dejetos domésticos.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF VEREADOR JOAQUIM VALENTE
Informações Básicas
Código INEP: 15005771
EMEIF VEREADOR JOAQUIM
Escola:
VALENTE
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
URBANO
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Joaquim Valente, 50% das
pessoas questionadas responderam usufruir da coleta de
lixo; 28,5% consideram esse serviço bom; e 22,5%, ruim.
O destino dos resíduos produzidos – de acordo com as
respostas – é coleta pelo serviço de limpeza (gari) (85%) e
a queimada (15%).
Água: De acordo com as respostas, o
abastecimento de água é feito por rede geral de
abastecimento (62,5%) e por poço doméstico (37,5). Dos
entrevistados, 68% declaram que a água é tratada e 32%
responderam que não há tratamento. Quando há, as formas
de tratamento utilizadas são: a cloração (62,5%); a fervura
(22,8%) e a filtragem (14,4%);
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto, por isso, a maioria (86%)
despeja em fossa séptica e 14% a céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental completo (23,5%),
seguida dos que possuem ensino fundamental incompleto
(21,1%); os que possuem ensino médio completo (16%);
ensino superior incompleto (13,1%); ensino médio
incompleto (7%); ensino superior completo (7%); os que
não sabem ler/escrever (6,1%) e os que sabem ler/escrever,
mas não frequentaram a escola (6,1%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (25%), seguida por verminoses (22%); doenças
respiratórias (17,5%); outras viroses (16%); problemas
ósseos e/ou articulatórios (5%); hepatite (4%); problemas
do coração (3,5%). Ressalta-se que o percentual de 5%
disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
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podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostraram que 30% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 28% recorrem a
postos de saúde; 27%, a agentes comunitários; 10%, a
farmácia e 5%, a curandeiros/benzedeiras.
Perguntados sobre o que achavam sobre o
atendimento de saúde, 70% dos entrevistados consideram
esse atendimento bom; 25%, regular; 4%, ruim e 1% não
soube responder. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 65,5% dos entrevistados
declararam ser bom; 21% regular; 9,5% ruim; 2%
declaram não existir e 2% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
52,5% dos entrevistados testemunharam não existir; 25%
consideram esse serviço bom; 25% julgam regular; 5%,
ruim; 2% não souberam responder. Outro dado de
avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 90% consideraram que a qualidade do
ensino é boa; 5% consideram este item regular; 5% o
julgam ruim.
Habilitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 58% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno e 42% possuem, dessa forma a falta
de formalidade fica visível na maioria das respostas sobre
esse aspecto questionado. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 72,5% disseram que a casa
onde moram é própria; 17,5%, alugada; 5% dizem ter
obtido a residência por posse e 5% dizem que sua
residência é cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
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maioria (40,2%) anda de moto; 22,1% andam de bicicleta;
15,1% andam a pé; 12,6%, carro e 10,1%, de moto táxi.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 65,5% relatam que o
abastecimento de água é ruim; 28%, regular e 6,5% dizem
ser bom.
Urbanização das ruas: 80% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 10%
disseram que o serviço existe e é bom; 6,5%, regular e
3,5% não souberam responder (Figura 190).

Figura 190- Percentual de opiniões sobre urbanização nas ruas

Analisando os gráficos, percebe-se que em 62%
das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 28% responderam que 1
apenas trabalha; 6% dos questionados disseram que três ou
mais trabalham e 4% responderam que dois menores
trabalham e contribuem com a renda familiar. Quanto à
renda familiar, 43,5% recebem menos de 1 a 2 salários
mínimos; 20%, menos de 1 salário mínimo e 9%, de 3 a 5
salários mínimos.
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Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 63%
consideram a segurança pública regular; 22% julgam ruim
e 5%, bom. Tais dados fornecem base para a inferência de
que pode haver a ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 94,5% disseram que sim; 3% disseram que
não e 2,5% disseram que gostam parcialmente, isso chama
atenção ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 49% responderam que participam às vezes;
46% na maioria das vezes e 5% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 100%
responderam que participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (42,5%), o
aspecto mais importante é a qualidade do ensino; 28%, o
atendimento a saúde; 12%, curso de qualificação
profissional; 9%, a assistência social ou ações sociais;
5,5%, a existência de creches e 3% dizem que o item mais
importante é o atendimento aos portadores de deficiência
(Figura 191).
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Figura 191. Item considerado mais importante pelos
entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 61% consideram a segurança pública;
21% consideram as áreas de lazer/esporte; 13%,
programação cultural e 5%, a limpeza de ruas e terrenos.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 70% consideram mais importantes a
qualidade do ar; 17,5%, os rios e lagos e 12,5%, as áreas
verdes.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS –
PEDEOP
IDENTIFICAÇÃO E VÍNCULO
Participaram da pesquisa quatro professores da
Escola Municipal de Ensino Infantil e Municipal Nor
Michel Gantuss, 75% dos entrevistados são do sexo
feminino. A idade correspondente aos entrevistados varia
de 75% na faixa dos 31 a 40 anos e 25% dos 18 a 30 anos.
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LOCAL DE TRABALHO
Dos professores entrevistados todos são
contratados. Já o tempo de serviço dos professores varia.
75% trabalham de dois a cinco anos e 25% têm seis a dez
anos de trabalho. Em relação aos segmentos que as
professores da escola Joaquim Valente lecionam, 75%
lecionam no Ensino Fundamental Séries Iniciais (33,3%
lecionam no primeiro ano, 33,3%, no segundo ano e
33,3%, no quarto ano). Lecionam todas as disciplinas. A
maioria dos professores (75%) não possui outra atividade
na escola, dos que têm outra atividade, essa é descrita
como auxiliar administrativo. Nenhum leciona em outra
escola.
FORMAÇÃO E MOTIVAÇÃO
Todos possuem graduação superior incompleta,
em licenciatura plena, sendo um dos professores em Letras
Português e Inglês, outro em Licenciatura Integrada de
História e Geografia, outro em Pedagogia e o último em
Letras. Apenas um dos professores estuda em instituição
privada, Ensino a Distância, os demais estudam em
instituição pública federal, ensino presencial. A maioria
(90%) estuda no segmento presencial e 10%, a distância.
Metade dos professores informou já ter
participado de algum curso de formação continuada ou
capacitação didática, em instituição pública municipal, na
modalidade presencial. Todos responderam que
consideram que os conhecimentos teóricos e práticos
adquiridos durante sua formação são adequados ao(s)
programa(s) da(s) disciplinas(s) que lecionam.
Em seguida serão elencadas em grau de
importância as opiniões sobre as razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: com relação à falta de tempo em função de
carga horária em duas ou mais escolas, a maioria (75%)
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respondeu ser indiferente a essa informação, o restante
disse ser muito importante.
Com relação à falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola, todos responderam que
esse fator é muito importante e importante para auxiliar no
aumento de procura para aprimoramento e atualização dos
professores.
A falta de compromisso institucional com a
formação docente é uma razão que todos os professores,
que participaram dessa pesquisa, responderam como um
fator muito importante.
A falta de vontade e motivação profissional são
fatores que a maioria (75%) desses professores, que
participaram dessa pesquisa, diz ser indiferente, os demais
dizem ser importante.
A falta de programas de incentivos por parte das
Secretarias de Educação é uma das razões considerada
muito importante e importante por todos os professores da
escola Joaquim Valente que participaram como
entrevistados do PEDEOP.
Outro aspecto também considerado importante
por todos os professores é a falta de mecanismos de
cobrança, especialmente por parte do estado e do
município.
A falta de possibilidade operacional em função
da distância física e falta de recursos financeiros são
aspectos que os professores que participaram como
entrevistados do PEDEOP consideram muito importante e
importante para auxiliar no aumento de procura para
aprimoramento e atualização dos professores.
Os professores expressaram a opinião sobre as
razões
que
estimulam
sua
busca
pelo
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.): o
primeiro motivo que estimula as professores da escola
Joaquim Valente, que participaram como entrevistados do
PEDEOP, na busca de aprimoramento/atualização
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profissional (participação em cursos, eventos, acadêmicocientíficos, workshops etc.), o interesse pessoal foi
considerado muito importante e importante por 75% dos
professores, 25% responderam ser indiferentes.
Outra razão para medir o estímulo desses
professores
na
busca
aprimoramento/atualização
profissional (participação em cursos, eventos, acadêmicocientíficos, workshops etc.), é o incentivo da Secretaria da
Educação, a maioria dos professores (75%), respondeu
regular e 25% disse ser importante.
A melhoria do desempenho profissional é uma
das razões consideradas muito importante e importante
para 75% dos professores do que diz respeito ao estímulo
para busca do aprimoramento/atualização profissional
(participação em cursos, eventos, acadêmico-científicos,
workshops etc.), já os outros 25% consideram regular.
A melhoria de função/salário na escola também
é um dos motivos considerados muito importante por todos
os professores no que diz respeito ao estímulo para busca
do aprimoramento/atualização profissional (participação
em cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops
etc.).
Esses professores disseram ser muito importante
e importante, quando a razão para o estímulo para busca do
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.) é a
oferta de equipamentos de apoio para docência como ex:
computador, internet, kits de formação, entre outros,
implementação de temáticas novas e/ou diversificadas e
oferta de eventos, como exemplo: cursos, palestras,
workshops entre outros, na área de interesse de cada um
deles.
Todos os professores responderam ser positiva a
vontade de que sejam ofertados cursos em prol de melhor
desempenho de suas atividades de ensino. Ainda sugeriram
tipos e temas de possíveis cursos que possam auxiliar em
tais atividades, como: Curso Linguística e Letramento para
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séries iniciais, Curso de Educação Especial em Múltiplas
Necessidades, Educação Especial Libras e Brailes, Curso
Básico de Línuga Estrangeira, Escola Ativa, Capacitação
em séries iniciais e Psicopedagogia.
Metade dos professores que responderam ao
questionário do PEDEOP se considera apta a participar de
cursos de educação continuados a distância. Dos que não
se sentem aptos, dizem ser por não haver capacitação em
informática e acesso à internet.
Na visão do professor, por medidas do grau de
importância de fatores que motivam a atuação do
professor, com relação aos recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios, tempo
destinado para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
melhores salários e salas de aula adequadas, os professores
consideram muito importante. A articulação entre alunos,
professores e gestores, quantidade de alunos adequada em
sala de aula e qualificação e atualização em conteúdos
específicos, os professores consideram muito importante e
importante como fatores que motivam a atuação do
professor. Os professores consideram importante o bom
desempenho dos alunos. A possibilidade em assumir
cargos administrativos como estímulo em suas atividades é
um aspecto importante para 50% dos professores, regular
para 25% e indiferente para 25%. Metade dos professores
entrevistados acha importante o diálogo com outros
professores sobre questões da disciplina, como estímulo
em suas atividades, a outra metade acha regular. No
aspecto atuação em processo de gestão participativa como
estimulo nas atividades do professor, metade dos
professores dessa escola respondeu esse aspecto ser uma
razão importante e muito importante, 25% consideram
regular e 25% se dizem indiferente. Trabalhar em um só
local é considerado pela metade dos professores como
aspecto muito importante e importante para motivação do
professor, 25% consideram esse aspecto indiferente.

357

Em seguida será descrita a visão dos professores
da Escola Joaquim Valente por meio de medidas de grau
de importância dos fatores que motivam o aluno. Com
relação à convivência social, facilidade de acesso a
informações via internet, facilidade de deslocamento para
a escola, salas de aula adequadas, merenda escolar,
acesso a fontes bibliográficas variadas, aprendizado por
meio de atividades lúdicas e participativas e programa ou
projetos dirigidos aos alunos, os professores respondem
ser fatores muito importante ao estímulo da aprendizagem
dos alunos.
Na visão desses professores, metodologias de
ensino voltadas para memorização de conteúdos quando
se refere a estimular os alunos, é distinta a hierarquização
de importância, metade considera regular, 25% importante
e 25% pouco importante. Com relação à articulação dos
conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental,
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer
e cultural, expectativa de melhoria de vida, estímulo da
família e trabalho com a formação escolar e integração
dos espaços de cidadania Escola-Comunidade, 75% dos
professores consideram importante e 25% consideram
regular. Em relação à maior inclusão social metade dos
professores considera importante e outra metade regular.
TEMAS TRANSVERSAIS
Dos professores da escola Joaquim Valente que
participaram do PEDEOP, 75% já tiveram acesso à
orientação oficial para o ensino de sua área/disciplina.
Sendo que todos incorporam as ideias e sugestões
apontadas por orientações oficiais para o ensino. Todos
dizem trabalhar algum tema transversal integrado em suas
disciplinas. Sendo o mais citado Plurialidade Cultural
(75%), os demais foram citados em igual: tema saúde,
orientação sexual, meio ambiente e ética.
Todos os professores ainda fazem parceria
desses temas com outras disciplinas além das trabalhadas
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por ele. As disciplinas que têm temas transversais são:
Ciências, Estudos Amazônicos, Geografia, História,
Português, Línguas, Ensino religioso e Artes.
Os professores da Escola Joaquim Valente, que
participaram da PEDEOP, disseram que não conhecem o
Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. Apenas um
dos professores afirmou que a definição dos temas a serem
trabalhados em sua disciplina nos eventos escolares de
integração (feiras de ciências, exposições etc.) está
orientada pela transversalidade. Os professores disseram
não estar motivados a realizar e participar desse tipo de
eventos. Ao julgar o interesse do alunado em participar
desse tipo de eventos, metade dos professores disseram
que é alta e outra metade que é baixa a motivação dos
alunos.
No que diz respeito ao grau de interesse dos
alunos a determinados temas, foi elencado pelos
professores o nível desse interesse, percebe-se que, em
relação ao meio ambiente, o interesse é alto e médio.
Região e questões étnicas, interesse médio; vestuário e
veículos, interesse é médio; já para problemas ambientais
locais e globais, o interesse é médio e baixo; saúde,
interesse alto e médio; doenças sexualmente
transmissíveis, interesse alto e médio; esporte e lazer,
interesse muito alto e alto, cultura globalizada, interesse
alto e médio; bem estar social, violência, interesse é alto e
médio. Para profissão, emprego e renda, o interesse
apontado foi médio e alto; equipamentos tecnológicos e
eletrônicos, interesse muito alto e alto. A cultura regional e
línguas locais foram consideradas de interesse muito alto e
médio.
No contexto escola-comunidade, os temas que
esses professores consideram importantes de serem
trabalhados transversalmente são: economia familiar,
participação popular e social, emprego e renda,
preservação e resgaste de fatos locais já em desuso,
associativismo e cooperativismo, trabalho e exploração
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infantil, direitos e deveres, questões ambientais e geração
de renda.
INFRAESTRUTURA
DE
APOIO
PEDAGÓGICO
Os professores da Escola Joaquim Valente
informaram que a escola possui sala de aula e biblioteca
como infraestrutura pedagógica. A maioria dos professores
(75%) informa que os alunos utilizam internet por conta
própria.
Metade dos professores entrevistados disse que
há projeto de informática educativa na escola. Os
professores informaram que não há projeto de TV Escola,
Rádio pela Educação, nem esses instrumentos os
professores utilizam, mas o consideram muito importante e
fundamental para docência.
Todos os professores que participaram da
PEDEOP disseram produzir os próprios materiais didáticos
com recursos disponíveis em seu ambiente (ex: rochas,
plantas, animais, etc.).
BIBLIOTECA E SALA DE LEITURA
Na escola Joaquim Valente, os professores
responderam que o acervo bibliográfico não é suficiente,
nem adequado. Em relação ao espaço físico, mobília,
instalações, manutenção, computadores, climatização, a
maioria disse não ser suficiente e nem adequado. A mesma
situação ocorre para o acervo de livros. O acervo
bibliográfico que existe é composto de literatura infantil e
juvenil, livros didáticos, jornais e revistas, mapas e atlas,
entre outros diversificados livros. Os professores disseram
que os alunos utilizam o espaço da biblioteca e os livros
para estudo das disciplinas.
LIVRO DIDÁTICO
Quando questionados sobre a distribuição dos
livros na escola pelo PNLD, todos informaram que a
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escola recebe livros pelo PNLD, e quanto à escolha dos
livros, disseram ser uma comissão de professores que os
escolhem. Quando questionados sobre a utilização dos
livros didáticos ofertados pela escola, todos utilizam, além
de outros livros, revistas e jornais, internet.
Quanto aos critérios para escolha dos livros que
serão utilizados, os professores consideram os critérios
adequação, apresentação, atualidade e abordagem
inovadora com qualidade de tema dos conteúdos.
Os professores que foram entrevistados dizem
que o livro didático contribui para o alcance dos objetivos
da disciplina que ministram.
Os professores assinalaram “SIM”, “NÃO” ou
“PARCIALMENTE”, para algumas afirmativas sobre os
livros didáticos, que seguem na tabela 1.
Tabela 1: Porcentagens indicando graus
contribuição dos livros didáticos para diversos fatores,
medida em %.
Reforçam metodologia de ensino Oferecem
questões
centrado
na
memorização: problematizadoras e estimulantes a
PARCIALMENTE.
curiosidade dos alunos: 25% NÃO,
75% PARCIALMENTE
São ricos em relação ao conteúdo e à Privilegiam
os
conhecimentos
apresentação:
25%
SIM,
75% teóricos
em
relação
aos
PARCIALMENTE.
conhecimentos práticos: 50% SIM;
25% PARCIALMENTE, 25% NÃO.
Estão defasados em relação à dinâmica ESTIMULAM
A
dos
processos
de
ensino MULTIDISCIPLINARIDADE: 75%
aprendizagem: NÃO.
NÃO; 25% PARCIALMENTE.
Consistem na principal fonte de leitura Oferecem estratégias para pesquisa e
e informação do aluno: 25% aplicação dos conhecimentos: 25%
PARCIALMENTE.
SIM, 50% PARCIALMENTE.
Incentivam
busca
de
novas Aprofundam
os
conhecimentos
informações e conhecimento: 25% trabalhados em sala de aula: 25%
NÃO, 75% PARCIALMENTE.
NÃO, 75% PARCIALMENTE.
Os conteúdos contemplam a realidade Estão adequados às orientações
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e os elementos culturais locais: NÃO.

curriculares oficiais: 75% SIM, 25%
PARCIALMENTE.

PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação para a Escola Joaquim
Valente, o ponto a ser abordado será a construção de uma
horta na escola a partir do uso de garrafas pet para compor
os canteiro e utilizar lixo orgânico para produzir o adubo.
Todos os alunos e docentes estarão envolvidos no projeto e
os vegetais e hortaliças produzidos na horta serão incluídos
na merenda escolar.
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Projeto Agenda Cidadã
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EMEIF DEUS CONOSCO I
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Região de
Integração:
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15005780
EMEIF DEUS CONOSCO I
Ensino Fundamental
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BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
Escola Deus Conosco – Comunidade Praia
Grande
O nome “Praia Grande”, pelo qual foi batizada a
comunidade, advém do fato de que, no decorrer do verão, é
nesta localidade em que se encontra a maior praia do rio
Curuá (Figura 192).
Em meados de 1985, a família do Sr. Sebastião
Marques, que residia na cidade de Alenquer, mudou-se
definitivamente para esta região. Seu Sabá, como era
conhecido, veio com a função de fiscalizar os castanhais
existentes por aqui, a mando do Sr. Aldo Arrais, que na
época era quem arrendava a venda das castanhas.
Um ano depois, seu Sabá passou a
responsabilidade da fiscalização ao seu irmão, Raimundo
Marques, que no mesmo período passou a residir no local
com sua família. No mesmo ano, 1986, seu Sabá se mudou
para a outra margem do rio Curuá, ficando assim seu
Raimundo como seu sucessor, com diversos embates
contra os posseiros que queriam invadir as terras dos
castanhais.

Figura 192. Praia Grande. A- Rio Curuá e a “praia
grande” no verão. B- Castanhais às margens do rio,
defendidos pelos comunitários
Posteriormente, seu Raimundo não conseguiu
conter a chegada dos invasores na área da Praia Grande
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devido à iminência de conflito pelas terras. Apesar de não
mensurar esforços para tentar impedir as invasões, Seu
Raimundo não obteve êxito. Assim, decidiu então procurar
o verdadeiro dono das terras, mas todas as tentativas foram
em vão, pois ninguém sabia quem era o verdadeiro dono.
Ele então decidiu lotear as terras, ficando assim cada
família com seu lote para labutar, inclusive o próprio seu
Raimundo.
Em 1993, seu Sabá Marques, que já residia na
outra margem do rio Curuá, convidou alguns moradores
para juntos realizarem uma celebração religiosa, mas como
não tinham local apropriado, a celebração foi realizada na
casa de um morador. No mesmo ano, com força de
vontade e recursos próprios, os moradores resolveram
improvisar um local para as celebrações aos domingos,
logo depois construíram uma igrejinha coberta de palha.
Nisto, no mesmo ano, mais especificamente no
dia 05 de março de 1993, foi fundada também a Escola
Deus Conosco pelos próprios moradores, que fizeram um
barracão de palha com bancos e mesas afincadas na terra.
A primeira professora foi a Senhora Maria Natalina L. dos
Santos que lecionou para 16 alunos.
Em 1997, com a ajuda de outras famílias
advindas de seu Raimundo e Francisco Marques, houve a
construção de uma nova igreja. Depois, em 1998,
construíram uma escola por onde passaram vários
educadores e educandos. Já no ano de 2005, o gestor
municipal da época construiu uma nova escola, onde
funciona até hoje.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Deus Conosco, 100% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
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de lixo, por isso o destino de todos os resíduos produzidos
e não coletados é a queimada (100%).
Água: Todas as residências são abastecidas por
poço doméstico (100%). Do total de entrevistados, 72%
declaram que a água é tratada, as formas de tratamento
utilizadas são cloração (53,8%) e a filtragem (46,2%).
Esses dados mostram que os entrevistados dessa escola,
majoritariamente, consomem água tratada por meio de
seus próprios métodos.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto, por isso 100% destinam dejetos
em sumidouros.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto (88,2%),
seguida dos que possuem ensino médio incompleto (5,9%)
e os que possuem ensino superior incompleto (5,9%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (21,2%), malária (18,2%); problemas respiratórios
(12,1%); problemas de pele (12,1%); problemas de
coração (6,1%); hanseníase (6,1%); virose (6,1%);
problemas ósseos (3%); diabetes (3%); hepatite (3%) e
verminoses (2,3%).
As declarações mostraram que 33,3% recorrem
ao posto de saúde quando necessitam de atendimento de
saúde, seguidos pelos que recorrem aos hospitais públicos
(33,3%); farmácias (10%) e atendimento comunitário de
saúde (16,7%).
Quanto ao atendimento de saúde, 66,7%
consideram esse atendimento regular; 27,8%, bom e 5,6%
o consideram ruim. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 38,9% dos entrevistados
declararam não saber responder; 27,8% julgaram regular;
22,2 disseram não existir; 5,6% consideram ruim e 5,6%,
bom.
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Quando questionados sobre a assistência social,
55,6% dos entrevistados testemunharam ser regular;
22,2%, bom; 11,1% julgaram ruim; 5,6% dizem não existir
e 5,6% não souberam responder. Outro dado foi a
qualidade do ensino, cujos resultados mostraram que
55,6% consideraram boa e 44,4%, regular.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 44,4% não sabem se possuem documento de
propriedade do terreno, 27,8% não possuem e 27,8%
possuem. Questionados sobre as características do terreno,
os entrevistados responderam que 100% vivem em área de
terra firme. 100% relataram que a casa onde moram é
própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que
usam carroça/carro de boi (20,5%), ônibus (19,2%);
canoa/bajara (19,2%); moto (17%); bicicleta (10,3%). Dos
entrevistados, 10,3% disseram que andam a pé e 2,6%
utilizam-se de cavalo/jegue/mula.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relataram que não
existe abastecimento de água.
Urbanização das ruas: 72,2% disseram que não
existe urbanização das ruas; 22,2% disseram que existe,
mas a consideram ruim e 5,6% a consideram regular
(Erro! Fonte de referência não encontrada.).
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Figura 193- Percentual de opiniões sobre urbanização nas ruas

Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 88,95
das escolas os menores de 18 anos não trabalham; 5,6%
responderam que somente 1 trabalha e 5,6%
testemunharam que 3 ou mais contribuem com a renda
familiar. Quanto à renda familiar, 88,9% recebem menos
de 1 salário mínimo e 11,1% recebem de 1 a 2 salários
mínimos. Não houve índice de pessoas que testemunhara
não possuir renda familiar.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 94,4%
consideram inexistente a segurança pública na sua escola e
5,6% disseram que ela existe, mas a consideram regular.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 89,9% disseram que sim e 11,1%
responderam que parcialmente, mostrando assim, que
apesar de todas as dificuldades a maioria gosta do local
onde vive. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 50%
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responderam que participam a maioria das vezes; 44,4%,
às vezes e 5,6% responderam nunca. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 77,8% disseram que participariam; 16,7%
responderam que talvez participassem e 5,6% não
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (83,3%), o
aspecto mais importante é o atendimento de saúde e para
16,7% o mais importante é a qualidade de ensino (Figura
194).

Figura 194. Item
importante pelos entrevistados

considerado

mais

Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 77,8% consideram a segurança pública;
16,7% consideram a limpeza de ruas o aspecto mais
importante; seguidos 5,6% que julgam mais importante a
programação cultural. Também foram questionados sobre
o que consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 44,4% consideram mais
importantes as áreas verdes; 33,3% consideram rios e lagos
e 22,2% consideram a qualidade do ar.
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PEDEOP
Local de trabalho: nestas escolas só há
professoras (100%) de faixa etária variando entre 18 a 30
anos. Todas as professoras são contratadas (100%),
apresentando de 6 a 10 anos trabalhando a partir de
contrato (100%), lecionam nas séries iniciais do ensino
fundamental (100%), atuam em turmas multisseriadas e
não exercem outra atividade na escola e nem lecionam em
outras escolas.
Formação e motivação: Todas as professoras
cursaram uma graduação do tipo Licenciatura Plena
(100%). Em relação à instituição, 100% fizeram o curso
superior em instituições privadas e à distância. Quanto à
formação continuada, 100% responderam não ter
participado de cursos de capacitação em instituição pública
municipal de forma presencial e consideraram plenamente
adequados (100%) os programas das disciplinas que
lecionam.
Em escala de importância, os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (100% muito importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (100% regular), falta de possibilidades
operacionais em função da distância física (100% muito
importante), falta de comunicação e divulgação dos cursos
na escola (100% regular) , falta de compromisso
institucional com a formação docente (100% indiferente),
falta de vontade e motivação pessoal (100% muito
importante), falta de programas de incentivos por parte das
secretarias de educação (100% indiferente); 4º) falta de
possibilidades operacionais em função da distância (100%
regular), falta de tempo em função de composição de carga
horária em duas ou mais escolas (100% indiferente).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
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oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (100% indiferente); 2º) oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área de
interesse (100% importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola (100% muito importante),
temáticas novas e/ou diversificadas (100% muito
importante), interesse pessoal (100% muito importante),
melhoria do desempenho profissional (100% muito
importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (100% regular).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos
(100% regular), qualificação e atualização de conteúdos
específicos (100% importante), número adequado de
alunos em sala de aula (100% regular), (40% muito
importante); 2º) Recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratório (100% muito importante),
tempo destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos
teóricos e práticos (100% muito importante), melhores
salários (100% muito importante, salas de aula adequadas
(100% regular), trabalhar em um só local (100% regular),
articulação entre alunos, professores e gestores (100%
regular), bom desempenho dos alunos (100% regular),
possibilidade de assumir cargos administrativos (100%
regular), atuação em processo de gestão participativa
(100% regular).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural
(100% muito importante), expectativa de melhoria de vida
e trabalho com a formação escolar (100% regular),
estímulo da família (100% regular), estímulo docente e
relação professor-aluno (100% importante), merenda
escolar (100% regular), salas de aula adequadas (100%
regular); 2º) convívio social (100% regular), programas
e/ou projetos dirigidos aos alunos (100% regular),
metodologia de ensino voltada para a memorização do
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conteúdo (100% regular), integração dos espaços de
cidadania escola-comunidade (100% muito importante),
maior inclusão social (100% muito importante), facilidade
de acesso à informação via internet (100% indiferente),
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer
(100% regular), aprendizado por meio de atividades
lúdicas e participativas (100% regular), acesso a fontes
bibliográficas variadas (100% regular), facilidade de
deslocamento para a escola (100% regular).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas. Os professores afirmaram
não trabalhar temas transversais em parceria com outras
instituições. 100% dos entrevistados alegaram não
conhecer o projeto político pedagógico da escola, e dizem
(100%) não saber se ele contempla os temas transversais.
100% não se sentem motivados em participar desses
eventos, e a maioria dos alunos estaria altamente
desmotivada
a
participar
(100%
indiferente),
principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º)
Violência (doméstica, escolar, gangues, etc.) (100%
indiferente) 2º) meio ambiente da região (floresta
amazônica, biodiversidade) (100% baixo), problemas
ambientais locais (desmatamento, enchentes, lixo,
endemias, etc.) (100% média), problemas ambientais
globais (100% baixo), cultura regional (música, dança,
festas, literatura, etc.) (100% indiferente), saúde do corpo e
saúde mental (100% regular), bem estar social (família,
religião, preconceitos, etc.) (100% alto); 3º) doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (100%
indiferente); 4º) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão, etc.) (100% regular); 5º)questões étnicas
(indígenas, quilombolas, etc.) (100% indiferente); 6º)
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violência sexual (pedofilia, exploração sexual, etc.) (100%
indiferente), equipamentos tecnológicos e eletrônicos
(100% indiferente), cultura globalizada (hip hop, funk,
grafite, etc.), (100% indiferente); 7º) vestuário e veículos
(100% indiferente); 8º) profissão, renda e emprego (100%
baixo), línguas locais (oriundas das famílias tupi-guarani,
jê, karib) (100% indiferente). No contexto escolacomunidade os principais temas mencionados como
importantes para serem trabalhados transversalmente
foram: ética (50%), e pluralidade cultural (50%).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola, os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (100%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura,
100% afirmaram que o seu acervo bibliográfico não é
adequado e 100% afirmaram que os alunos não utilizam a
biblioteca como apoio aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos, os
professores afirmaram (100%) serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que não
sabem quem escolhe estes livros (100%), que são
utilizados parcialmente pelos professores (100%). Além
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destes, outros livros são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares
(100%) e têm como critério principal empregado para a
atualidade dos conteúdos (100%). O fato de contribuírem
parcialmente (100%) para o alcance dos objetivos
propostos para a sua disciplina, reforçam parcialmente
(100%) a metodologia de ensino centrada na memorização,
e oferecerem parcialmente questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos (100%), mas, não
são ricos em relação ao conteúdo e a apresentação (100%);
privilegiam parcialmente conhecimentos teóricos em
relação aos conhecimentos práticos (100%) e estão
defasados em relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem (100%), muito embora, estimulem a
multidisciplinaridade (100%).
Os livros didáticos constituem fonte principal de
leitura e informação para o aluno (100%) e, desta forma,
oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos (100%) e incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos (100%), aprofundando
parcialmente os conteúdos trabalhados em sala de aula
(100%), contemplam parcialmente a realidade e os
elementos culturais locais (100%), e, estão parcialmente
adequados às orientações curriculares oficiais (100%).

PLANO DE AÇÃO
Com relação ao saneamento da comunidade
onde a escola está inserida e como PLANO DE AÇÃO,
deve ser implantada, em caráter de urgência, a coleta de
lixo, bem como instalação de um aterro para destinação
deste; com relação ao abastecimento de água são
necessárias implementações de poços artesianos que
abasteçam toda a comunidade com água potável e de boa
qualidade, e o quesito mais preocupante está relacionado
ao destino do esgoto que é inexistente, devem-se implantar
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primeiramente fossas sépticas para depois ser feito um
sistema de tratamento adequado de maneira que os
resíduos da comunidade não contaminem os lençóis
freáticos, tampouco os rios que a cercam.
A questão da educação também preocupa, pois
88,2% da comunidade não possuem o fundamental
completo, a ação necessária para reverter esses dados seria
oferta de curso noturno para aqueles da comunidade que
desejassem finalizar seus estudos.
Com relação à escola da comunidade, as ações
necessárias são, sem dúvida, a melhor remuneração dos
docentes e a oferta de incentivos para melhoria da
qualidade de ensino. É necessária a melhoria da
infraestrutura da escola e, principalmente, aumento da
oferta de material didático para auxiliar o docente a
cumprir com sua missão de lecionar, ampliação do acervo
da biblioteca e instalação de laboratório de informática
com acesso a internet além de outros laboratórios e
instrumentos audiovisuais para melhora a didática em sala
de aula. Faz-se necessária a oferta de equipamentos de
apoio como computador, kits de formação, etc. bem como
a oferta de eventos ou cursos de capacitação.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF EMANUEL
Informações Básicas
Código INEP: 15005801
Escola: EMEIF EMANUEL
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Município: ALENQUER
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RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
Escola Emanuel – Comunidade Bacabal
De acordo com o Sr.ª Antônia Ceide Carvalho de
Castro, uma das primeiras moradoras da comunidade, foi o
Sr. José Feijó Bezerra de Castro que, com seus filhos no
ano de 1988, formaram uma nova comunidade chamada
Bacabal, cujo nome deve-se às diversas bacabeiras que
havia na região.
Ainda segundo a mesma informante, apesar das
ameaças provenientes da extinta empresa Curuá, que
queria a posse da terra, pois dizia que lhe pertenciam, Sr.
Feijó e seus filhos permaneceram por não lhe apresentarem
nenhuma documentação de comprovação. Assim,
construíram seus primeiros barracos, tornando-se
moradores efetivos. Em seguida, vieram outras famílias
como: Gerson Preto e família, José Alves Almeida e
família e Antônio Merencio e família, entre outros.
Em 1991, houve a fundação da primeira escola,
feita de madeira e coberta de palha. Havia poucos alunos,
que passavam por grandes dificuldades, pois não havia
condições de ministrar aula devido às más condições
estruturais da escola. A primeira professora a lecionar na
comunidade, foi Maria Leny de Sousa Meireles, conhecida
como Bira, voltava para casa entristecida devido a isto,
conta a Sra. Antônia Cleide. Na escola funcionava também
a igreja.
Nos anos seguintes foi construída outra escola de
madeira fechada e coberta com Brasilit, próximo ao
barracão da igreja (Figura 195). Veja foto a baixo:

377

Figura 195. Barracão comunitário e antiga
escola Emmanoel.
No ano seguinte, fundaram o clube esportivo do
Bacabal, organizando torneios com a comunidade, a qual
participava ativamente, sem haver brigas ou discussões.
Quem ficava a frente de tais eventos eram Seu Feijó e seus
filhos.
Feijó Bezerra de Castro, segundo relatos,
contribuía para que nada faltasse às famílias. Apesar das
dificuldades, ele foi um líder comunitário assíduo,
incentivador do esporte, da escola, da igreja e da
economia. Participava de vários eventos na comunidade,
principalmente as celebrações na igreja. Foi ele quem
motivou os comunitários a construir uma nova igreja.
(Figura 196).
Sr. Feijó era semianalfabeto, porém sabia da
importância da formação, transformação e participação nos
diversos setores na construção da vida em sociedade.
Morreu em 09 de janeiro de 2008, mas deixou exemplo de
trabalho, persistência e superação nos seus atos.
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Figura 196. Comunidade Bacabal. a- Sr. Feijó
bezerra de Castro, fundador. b- Igreja Cristo Rei.
FONTE: Arquivo da família Castro.
O padroeiro da comunidade é chamado Cristo,
sendo comemorado no dia 21 de novembro, com visita de
outras comunidades. Durante as festividades, são
realizados leilões de bolos, galinha caipiras e outros.
Em meados de 90, novas famílias chegaram à
comunidade, a exemplo do Sr. Antônio Adevaldo Ribeiro
e D. Izabel de Araújo Ribeiro que construíram sua
primeira casa de madeira.
Segundo o Sr. Adevaldo, quando chegou à
comunidade, já havia várias famílias, que se reuniram para
ajudá-lo a abrir os ramais. D. Izabel ficava em casa para
fazer comida para dar aos trabalhadores. Seus filhos
maiores ficaram na cidade estudando, enquanto que os
filhos menores vieram morar com eles na comunidade.
Fizeram plantação de banana, arroz, feijão, milho e
mandioca, abriram pastagem para a criação de gado. O Sr.
Adevaldo conseguiu ganhar seu dinheiro com esforço e
trabalho, reconstruiu novamente a sua casa, sendo mais
espaçosa (Figura 197).
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Figura 197. Melhoria de vida na comunidade
de Bacabal. a- primeira casa da família Ribeiro. bsegunda casa da família Ribeiro. FONTE: Arquivo da
família Ribeiro.
Dona Isabel de Araújo Ribeiro, esposa do sr.
Antônio Adevaldo, conta que depois da casa reconstruída,
melhorou um pouco mais a vida de sua família, pois há
bastante espaço, com quatro quartos, uma sala e uma
cozinha, alojando alguns de seus filhos, netos e inclusive
professores para darem aula na escola Emanoel, pois,
quando estes chegam à comunidade, não há lugar onde
possam ficar. Possui também um terreno espaçoso, com
árvores frutíferas, canteiro de cebolinha, coentro, jerimum,
melancia e outros. A realidade da família Ribeiro pode ser
considerada a mesma para as demais famílias da
comunidade.
Ocorre, também, a criação de animais, como
galinhas, gados e porcos. Da venda das frutas e animais, é
obtida a renda da família. Diversos moradores possuem
também área de roçado, com plantio de feijão, milho,
mandioca, entre outras culturas. A terra, segundo os
moradores é boa para a agricultura com baixo risco de
invasão devido à boa convivência entre os vizinhos.
No decorrer do tempo, foram abertos novos
ramais (Figura 198) com auxílio do INCRA, facilitando o
acesso à comunidade.
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Figura 198. Acesso a comunidade. a e bRamal do bacabal.
Segundo a professora Elizângela Reis, a escola
(Figura 199) foi fundada em 31 de março de 1991, pelos
comunitários, o nome foi dado em homenagem aos
moradores da localidade, que eram evangélicos. O quadro
funcional atualmente está com 10 educadores, 01
coordenadora pedagógica, 01 assistente administrativa, 08
funcionários do corpo de apoio, 01 professor responsável.
A escola atende a 186 alunos regularmente matriculados
do Ensino infantil Pré I- II; séries iniciais do Ensino
fundamental; do 1º ao 5º ano do ensino fundamental maior;
do 6º ao 8º ano, funcionando nos turnos da manhã, tarde e
noite.
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Figura 199. Comunidade Bacabal. a- sede do
clube. b- escola Emmanoel.
A infraestrutura da escola advém de um prédio
cedido pelo projeto Mamanava, e a escola funciona desde
o ano de 1999. Conta com uma estrutura toda em
alvenaria, com um anexo em madeira, Possui 05 salas de
aula, 03 banheiros, 01copa- cozinha, refeitório, 01
secretaria, 01 minibiblioteca, 01 laboratório de
informática. Os recursos materiais são cadeiras, mesas,
armários, 01 televisor, 01 data- show, 11 computadores, 01
aparelho DVD e 02 microssystem, os quais servem como
recursos para interagir no aprendizado dos alunos. Possui
Regimento Interno e também conta com o recurso
financeiro do Governo Federal PDDE (Programa Dinheiro
Direto na Escola) (Figura 200).
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Figura 200. Escola Emmanoel. a e b –
diferentes perspectivas da escola. c e d- vista interna da
cozinha. e e f- vista interna da cozinha.
Segundo o diretor responsável, Dimas Augusto
Ribeiro Malcher, a escola trabalhava com o projeto
Mamangava, o qual atendia nos turnos da manhã e tarde,
dando oportunidades aos alunos e melhor aprendizado no
processo interdisciplinar.
Pretende-se implantar na
educação dos alunos a produção agrícola, visando ao
plantio e ao cultivo de feijão, banana e abacaxi.
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Atualmente, a escola antecipou os trabalhos com a
preparação do solo e plantio (Figura 201).

Figura 201. Escola Emmanoel. a- Preparação
do solo para o plantio. b- plantação de feijão. cplantação de abacaxi. d- feijoeiro já crescido e
bananeiras. FONTE: Arquivo da escola.
Para o gestor, a agricultura é de fundamental
importância, porque direciona um trabalho que gera renda
e poderá ajudá-los futuramente. Quando os alunos saírem
da escola, terão uma perspectiva de melhoria e
continuidade nos trabalhos de sua família.
Ainda segundo o reponsável pela escola, as
famílias são participativas na educação de seus filhos,
contribuindo para melhor desempenho destes. A escola
não possui infraestrutura adequada para receber os alunos
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portadores de necessidades especiais, porém desenvolve
seu trabalho baseado no respeito e promovendo a inclusão.
Os alunos atendidos já evoluíram no seu aprendizado,
interagindo bem com os demais alunos e obtendo êxito no
seu desenvolvimento social e cognitivo. Isto devido a
atividades de motivação, ao carinho e à fixação das tarefas
realizadas promovidas para melhor aprendizagem.
A escola promove vários eventos no decorrer do
ano letivo (Figura 202), visando ao melhor
desenvolvimento do aluno, assim como a interação com a
comunidade, podendo-se citar o Projeto Comemorar,
Aniversário da cidade de Alenquer, Meio Ambiente, Festa
Junina, Folclore, Dia das crianças, Natal, entre outros,
conta o diretor.
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Figura 202. Eventos promovidos pela Escola
Emmanoel. a- projeto folclore. b- festa junina. c e ddia das crianças. e- dia do Meio Ambiente. f- Natal.
FONTE: Arquivo da escola.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Emmanuel, 100% das pessoas
questionadas responderam não usufruir da coleta de lixo.
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Por isso, o destino dos resíduos produzidos e não coletados
– de acordo com as respostas – é a queimada (100%).
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por poço doméstico (100%). Dos entrevistados, 100%
declararam que a água não é tratada, por isso, recorrem a
tratamento feito por eles próprios, sendo: por cloração
(9,5%) e filtragem (9,5%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto, com isso, a maioria 73,3% destina
os dejetos a céu aberto e 26,7% em fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
84,6%, seguida dos que possuem ensino fundamental
completo (11,5%); os que não sabem ler nem escrever
(3,8%) e os que sabem ler/escrever, mas não frequentaram
a escola.
Saúde
Os resultados das pesquisas mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (15%), seguida por malária (22,5 %); problemas
do coração (10%); verminoses (7,5%) e doenças
respiratórias (7,5%). Ressaltasse que o porcentual de 40%
disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores que
influenciaram positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostraram que 60% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 36,7% recorrem
aos agentes comunitários de saúde e 3,3%, às farmácias.
Quanto ao atendimento de saúde, 76,7% dos
entrevistados consideram bom; 13,3% julgam o
atendimento regular e 10% testemunham não existir. Outro
dado de avaliação foi a qualidade do ensino, cujos
resultados mostraram que 73,3% consideraram esse item
bom; 13,3% consideram regular e 13,3% não souberam
responder.
Habitação
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Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 56,3% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno e 43,8% não souberam responder,
dessa forma a falta de formalidade fica visível na maioria
das respostas sobre esse aspecto questionado.
Questionados sobre a característica do terreno, 100% dos
entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dentre outros, 83,3%
disseram que a casa onde moram é própria e 16,7%
disseram que sua residência é cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que: a
maioria anda motos (36,7%); 30% usam ônibus; 18,3%
usam bicicleta; 11,7%, carroça/carro de boi; 1,7% andam
de carro e 1,7% andam a pé.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que não há
abastecimento de água.
Urbanização as ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização nas ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
56,7% das respostas, os entrevistados confirmaram que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 20%
responderam que 1 apenas trabalha; 20% dos questionados
disseram que dois menores trabalham e 3,3% responderam
que três ou mais menores contribuem com a renda
familiar. Quanto à renda familiar, 56,7% recebem menos
de 1 salário mínimo; 26,7% possuem renda de 1 a 2 salário
mínimos; 13,3% não possuem renda e 3,3% de 2 a 3
salários mínimos.
Cultura e lazer
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Segurança pública: dos entrevistados,
100 julgam não existir. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 53,3% responderam que participam às vezes;
40%, na maioria das vezes e 6,7% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 100% deles
disseram que participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (70%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
23,3%, o item mais importante é a qualidade do ensino;
para 3,3%, a existência de creches; e para 3,3%, cursos de
qualificação profissional (Erro! Fonte de referência não
ncontrada.).
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Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 60% consideram a segurança pública;
26,7%, áreas de lazer/esporte; 10% consideram a
programação cultural; e 3,3%, a limpeza de ruas e terrenos.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 60% consideram mais importantes as áreas
verdes; 16,7%, os rios e lagos; 16,7%, a qualidade do ar;
3,3%, a arborização das ruas e 3,3%, as praias/balneários.
PLANO DE AÇÃO
Com relação à escolaridade, 84,6% dos
entrevistados possuem apenas o ensino fundamental
incompleto sendo necessária a ação de implementar
cursos, preferencialmente noturnos, para os moradores que
queiram concluir seus estudos.
O mais preocupante na comunidade trata-se do
saneamento, pois 100% dos entrevistados não possuem
sistema de esgoto. Devem-se implantar primeiramente
fossas sépticas para depois ser feito um sistema de
tratamento adequado de maneira que os resíduos da
comunidade não contaminem os lençóis freáticos
tampouco os rios que a cercam.
Na comunidade onde a escola está inserida,
como PLANO DE AÇÃO, devem ser implantadas, em
caráter de urgência, a coleta de lixo e a instalação de um
aterro para destinação deste lixo, uma vez que 100% das
pessoas disseram que queimam o lixo coletado, o que
causa dano ao meio ambiente.
Na comunidade, o abastecimento de água é feito
por poço artesiano sendo que a água não é tratada. Devem
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ser utilizadas ações de conscientização da população para
que a água de consumo seja tratada na própria residência.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF ESPIRITO SANTO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15005828
EMEIF ESPIRITO SANTO
Ensino Fundamental
ALENQUER
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE VÃ•RZEA
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Espirito Santo, 78,5% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo, com isso, o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é a queimada
(100%).
Água: De acordo com as respostas, o
abastecimento é feito por poço doméstico (72,3%); por
rede geral de distribuição (20%); por micro abastecimento
(3,1%); poço doméstico (1,5%); outros (3,1%). Quanto às
formas de tratamento caseiras utilizadas, foram
respondidas: 69,2% cloração; 7,7% filtragem.
Esgoto: 80% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto, com isso 92,3% destinam dejetos
em vala a céu aberto; 6,2%, rio/canal/valão e 1,5%
utilizam fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com 65%,
seguida dos que possuem ensino médio completo (13,3%);
ensino superior completo (10%); ensino fundamental
completo (5%); ensino superior incompleto (1,7%); por
aqueles que não sabem ler nem escrever (1,7%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
virose (33,3%), seguida por diarreia com 25,3% dos casos;
verminoses (5,7%); doenças mentais (1,1%). Ressalta-se
que o percentual de 14,9% disse não ter havido ocorrência
de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam na conservação da saúde.
As declarações mostraram que, quando precisam
de atendimento de saúde, 38,5% recorrem a curandeiros e
benzedeiros; 27,7%, a posto de saúde; 20%, a hospitais
públicos; 9,2% recorrem a farmácia; 1,5% cada, a hospital
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privado; médico do plano de saúde e agentes comunitários
de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 40% dos
entrevistados consideraram regular; 29,2%, ruim; 15,4%
não souberam responder; 13,8% julgam não existir; 1,5%
consideram bom. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 80% dos entrevistados
declararam não existir; 10,8% não souberam responder;
6,2% consideram regular e 3,1% ruim.
Outro dado de avaliação foi a qualidade do
ensino, cujos resultados mostraram que 55,4%
consideraram bom; 24,6% consideram este item regular;
16,9% não souberam responder e 3,1% o julgam ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 72,3% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno; 24,6% possuem e 3,1% não
souberam responder, dessa forma a falta de formalidade
fica visível na maioria das respostas nesse aspecto
questionado. Quando questionados sobre as características
do terreno, 90,8% dos entrevistados responderam que
vivem em áreas inundáveis e 9,2%, em áreas marginais a
rios. 87,7% disseram que a casa onde moram é própria;
6,2%, cedida; 4,6% afirmam ser assentamento rural; 1,5%
responderam que adquiriram a casa por posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que: a
maioria anda de canoa/bajara (56,6%); 23,9% andam a pé;
10,6%, cavalo/ jegue/ mula; 7,1% barca/ balsa/ lancha e
1,8% moto- táxi.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 33,8% relataram que o
abastecimento de água é ruim; 27,7%, regular; 26,2%,
bom; 10,8% disseram que não existe abastecimento de
água a comunidade; e 1,5% não souberam responder.
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Urbanização das ruas: 84,6% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 7,7% não
souberam responder; 4,6% consideram ruim; 3,1%
consideraram regular.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em 80%
das respostas, os entrevistados confirmaram que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 9,2% responderam que
apenas um trabalha; 6,2% dos questionados disseram que
três ou mais trabalham; 4,6% dois menores trabalham.
Quanto à renda familiar, 49,2% recebem de 1 a dois
salários mínimos; 46,2%, menos de 1 salário mínimo;
3,1% não possuem renda; e 1,5% recebem de 2 a3 salários
mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 63,1%
consideram inexistente a segurança pública; 12,3% a
consideram boa; 9,2% não souberam responder; 7,7%,
cada, consideraram a segurança pública ruim e regular.
Tais dados fornecem base para a inferência de que há
ocorrência de violência na referida localidade
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 95,4% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que, apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 47,7% responderam que participam às vezes;
46,2% na maioria das vezes; 6,2% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 78,5%
participariam; 20% responderam talvez e 1,5% não
participariam.
Visão compartilhada de futuro
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Para a maioria dos entrevistados (72,3%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
20%, o item mais importante é a qualidade do ensino;
4,6% responderam curso de qualificação profissional;
1,5% cada, assistência social e creche. Ainda sobre o que
os entrevistados consideram mais importante, 67,7%
consideram a segurança pública; 15,4%, áreas de lazer/
esporte; 13,8%, limpeza de ruas e terrenos; 3,1%,
programação cultural. Também foram questionados sobre
o que consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade o ar.
Os resultados foram os seguintes: 49,2% consideram mais
importante arborização das ruas; 30,8%, rios e lagos;
18,5%, áreas verdes e 1,5%, praias/ balneários.

PLANO DE AÇÃO
Inúmeras são as ações que podem contribuir para
a melhoria da comunidade, dentre as principais podemos
optar pela programação da coleta de lixo, pelo tratamento
de esgotos, ou oferta de água cuja fonte principal é obtida
por meio de poços domésticos; 78,5% dos entrevistados
responderam que participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, portanto o principal desafio
nessa comunidade é incentivar ações que melhorem a
qualidade de vida desse lugar. Para incentivo, a primeira
ação seria uma reunião da comunidade em torno de uma
festa típica, onde todos participem. Arrecadar fundos para
a melhoria da infraestrutura da escola seria o segundo
propósito da festa, pois é, com certeza, outra medida de
ação importantíssima.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF IZOLINA DASSUNCAO LOPES VALENTE
Informações Básicas
Código INEP: 15005887
EMEIF IZOLINA DASSUNCAO LOPES
Escola:
VALENTE
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
URBANO
Locação:

397

RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
A Escola Municipal de Educação Infantil e
Fundamental Izolina D’Assunção Lopes Valente foi
construída no ano de 1977. Em 26 de agosto de1981, foi
inaugurada na gestão do ex-prefeito Edson Batista de
Macedo e na época teve como primeira diretora a
professora Isabel Sena, juntamente com a professora
Raimunda Barbosa. Em 1983 a 1995 a direção da escola
foi assumida pela professora Lúcia de Fátima de Oliveira
Martins. A escola era constituída por três salas de aula,
uma copa, uma secretaria e dois banheiros. Funcionava em
três turnos: matutino, intermediário e vespertino com
aproximadamente 220 alunos e 25 funcionários. Em 1995,
a professora Leonor Mota assumiu a gestão da escola e, no
ano de 1996, a professora Sofia Macêdo passou a ser a
diretora da referida escola.
No ano de 1997, a escola foi reformada na
gestão do prefeito João Damasceno Filgueiras; tinha como
diretora, na época, a professora Fernanda Ferreira. Em
2005 a professora Antônia de Melo Monte atuou como
gestora da escola e no ano de 2006 a 2007 o professor
Pedro Canto assumiu a direção da instituição. Nesse
período além de funcionar os turnos matutino e vespertino,
também funcionava a EJA (Educação Para Jovens e
Adultos). Em 2008 foi construído o pavilhão denominado
Professora Raimunda Barbosa, com duas salas e uma
secretaria no mandato do ex-prefeito Cleostenes Farias do
Vale. O diretor era o professor Claúdio Rego Vital.
No ano de 2010 a escola foi contemplada com o
programa Se liga do Instituto Ayrton Senna. Atualmente a
referida escola tem como diretora a professora Océlia
Araújo de Paula e funciona nos turnos matutino e
vespertino, atendendo 310 alunos regularmente
matriculados, sendo 65 de Educação Infantil e 243 de
Ensino Fundamental e 02 com necessidades especiais. O
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quadro da escola é composto por 40 funcionários: 01
diretora,
02
vice-diretoras,
01 secretária, 02
coordenadoras, sendo uma do programa mais educação, 20
professores, 02 auxiliares administrativos, 08 auxiliares de
serviços gerais e 04 vigias.
A referida escola que trabalha em prol de uma
educação de qualidade, visando ao desenvolvimento da
aprendizagem do aluno, vem alcançado à meta pretendida
pelo IDEB. Assim sendo, nos anos de 2005 a 2011, tem
atingido as metas observadas do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica-IDEB. As Metas
observadas para a escola eram de: 2.3 em 2007, 2.7 em
2009, 3.1 em 2011. Entretanto, a referida Instituição de
Ensino alcançou o seguinte IDEB nestes anos: 2.2 em
2005, 2.9 em 2007, 3.1 em 2009, 4.2 em 2011. No
momento só aguarda para atingir a meta observada no
IDEB para 2013 que é de 3.4.
Um dos pontos negativos é a falta de estrutura
física para atender a demanda de alunos da comunidade,
pois com a realização da pesquisa de campo pode-se
analisar a necessidade de construir algumas salas, visando
à necessidade de uma creche para a comunidade, que
possui muitas crianças de 0 a 5 anos. O ponto forte é a
participação dos pais nas atividades da escola.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL DO
BAIRRO BELA VISTA – ESCOLA “IZOLINA
VALENTE”
A Escola Municipal de Educação Infantil e
Ensino Fundamental “Izolina D’Assunção Lopes Valente”,
localizada no bairro da Bela Vista, participante do Projeto
Agenda Cidadã, tem por amostragem a área delimitada
pelas ruas Teodózio Constantino Batista, desvio desta
limitando-se com o bairro de São Francisco, onde possui
aproximadamente 341 domicílios, informações prestadas
pela enfermeira do posto a Sra. Fabrina Aguiar. As
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entrevistas foram realizadas pelas componentes desta
equipe: Ana Maria, Antônia Sandra, Angélica Carla e
Sonaira Rodrigues. Conseguimos preencher todos os 200
questionários a nós distribuídos. A partir deste contexto
será apresentada, neste trabalho de pesquisa de campo, a
análise dos dados coletas através destes questionários.
Dinâmica populacional
Os entrevistados do bairro da Bela Vista, em sua
maioria, são de naturalidade Paraense (97,5%),
proveniente principalmente do município de Alenquer–PA
(86%), caracterizando-se pela cor parda (68%), branca
(18%), negra (13,5%), caboclo (0,5%) e são constituídos
de 76% de mulheres e 24% de homens, totalizando os 200
entrevistados. A idade destes varia até 17 anos 0,5%; entre
18 a 30 anos 24,5%; 31 a 40 anos 32,5%; 41 a 50 anos
16,5%; 51 a 64 anos 14%; e de 65 anos ou mais 12%.
Com base nos dados coletados destacaremos na figura 219,
a quantidade de entrevistados por sexo e na figura 220 o
percentual por idade.

Figura 204- Quantidade de entrevistados por sexo
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Figura 205- Percentual de idade dos entrevistados
Embasado no diagnóstico da escolaridade dos
envolvidos na referida pesquisa foi detectado que a
maioria possui apenas o Ensino Fundamental Incompleto
(43%); não sabem ler/escrever (4%); sabem ler/escrever,
mas não frequentam a escola (0,5%); possuem Ensino
Fundamental Completo (12%); possuem Ensino Médio
Incompleto (14,5%); Ensino Médio Completo (19,5%);
Ensino Superior Incompleto (5%); Ensino Superior
Completo (0,5%); e outros (1%). Em relação a esses
dados, podemos analisar na figura 221, o grau de
escolaridade dos entrevistados.
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Figura 206- Grau de escolaridade dos entrevistados
Características da qualidade de vida dos moradores
Do tema qualidade de vida, os resultados da
pesquisa nos revelam que nos últimos 12 meses os casos
de doenças mais frequentes é de diarreia com (23,3%) e as
outras são: dengue (1%), verminoses (11%), doenças
respiratórias (4%), hepatite (9%), outras viroses (20,3%),
hanseníase (0,3%), problemas de pele (2,7%), problemas
do coração (3,7%), problemas ósseos e/ou de articulação
(7%), diabetes (3,7%), câncer (0,3%), malária (0,7%),
outros (2%), não houve casos de doença (11%). Para
abordagem destes dados na figura 222, dará ênfase aos
resultados da pesquisa.
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Figura 207- Casos der doenças no período de 12 meses:
Bairro Bela Vista- Alenquer/PA
Em casos de doenças foi constatado, através da
pesquisa, que a maioria dos moradores recebe atendimento
no posto de saúde do referido bairro com (71,5%); médico
do plano de saúde (0,5%); hospital público (10%); hospital
privado (9,5%); farmácia (6,5%); agentes comunitários de
saúde (1,5%); e outros (0,5%). Como se observa na figura
223 a variação do percentual dos locais que os moradores
recorrem em busca de atendimento de saúde.

Figura 208- Percentual dos locais que os moradores
recorrem para atendimento de saúde
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Com relação ao atendimento de saúde, os
entrevistados consideraram bom (35%); regular (48,5%);
ruim (13,5%); e não souberam responder (3%). A
estatística desses dados será detalhada na figura 209.

Figura 209- Estatística do diagnóstico correspondente
no atendimento de saúde
Avaliação com base no atendimento ao portador
de deficiência foi (1%) bom, (13%) regular, (24,5%) ruim,
(38,5%) não existe e (23%) não sabe. A figura 225 aborda
os resultados em percentual do atendimento ao portador de
deficiência.

Figura 210- Percentual referente à qualidade no
atendimento ao portador de deficiência
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Com relação ao local onde vivem, os moradores
do bairro da Bela Vista, no item referente à assistência
social (ou ações sociais), responderam (14,5%) bom,
regular (30,5%), ruim (20,5%), não existe (15%), não sabe
(19,5%). Com base nesses resultados na figura 226
enfatiza a avalição feita pelos moradores quanto ao
atendimento da Assistência Social (ou ações sociais).

Figura 211- Diagnóstico referente ao atendimento da
assistência social (ou ações sociais)
Em relação, ao item qualidade de ensino foi
observado que 50% consideraram a qualidade de ensino
bom e os demais entrevistados responderam regular
(37,5%), ruim (6,5%) e 6% não souberam responder.
Enfatizando esses dados, a figura 10 abordará a estatística
dos
resultados
do
questionário
socioambiental
correspondente à qualidade de ensino.
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Figura 212- Percentual da qualidade de ensino no
bairro
Em relação ao item cursos de qualificação
profissional constatou-se que não existe esse atendimento
no referido bairro, pois o percentual maior, com 92,5% dos
entrevistados, respondeu que não existe e apenas 2%
responderam que a qualidade de ensino é ruim; e 5,5% não
souberam responder, pelo fato de não terem conhecimento
sobre o assunto em abordagem.
A figura 213 abordará os dados estatísticos
correspondentes a essa temática.
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Figura 213- Dados estatísticos correspondentes a curso
de qualificação profissional
Através dos dados adquiridos com a pesquisa de
campo observou-se que os moradores do bairro da Bela
Vista consideraram como itens de grande relevância para
melhorar a qualidade de vida da sociedade daquele local:
atendimento de saúde (64,5%); cursos de qualificação
profissional (13%); creche (9%); qualidade de ensino
(8%); assistência social (ou ações sociais) (3%); e
atendimento ao portador de deficiência (2,5%). A figura
229 enfatizará o percentual dos dados referente ao item
exposto acima, realizado por intermédio do diagnóstico
socioambiental proporcionado pelo projeto agenda cidadã.

Figura 214- Estatística referente aos itens que os
moradores consideram importantes para melhorar a
qualidade de vida da sociedade do bairro Bela VistaAlenquer/PA
PEDEOP
Identificação e Vínculo
Quinze professores da escola Izolina Valente
responderam ao questionário do PEDEOP, sendo que dos
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entrevistados 80% são do sexo feminino e 80% do sexo
masculino. Desses professores, 60% estão na faixa etária
de 31 a 40 anos de idade, 26,7%, de 18 a 30 anos e 13,3%,
entre 41-50 anos. Dos que participaram da pesquisa, a
maioria (73,3%) informou que é concursada. Desses, a
maioria (45,5%) tem tempo de serviço de 6-10 anos de
atuação (Figura 230). Dos contratados, 50% têm de 0 a 1
ano de tempo de serviço e 50%, de dois a cinco anos de
serviço.

Figura 215- Tempo de serviço dos concursados na
escola Izolina Valente, medidas em %.
Dos professores que participaram da pesquisa 95%
lecionam no ensino fundamental, séries iniciais (maioria
no 2º e 4º ano – figura 231), e 5% nas séries iniciais (préescola). Nenhum dos professores possui outra atividade na
escola. E 13,3% dos professores lecionam em outra escola
particular.

408

Figura 216- Série que lecionam no ensino fundamental
na escola Izolina Valente, medidas em %.
Formação e Motivação
Todos possuem ensino médio completo, sendo
que a maioria (86,7%) cursou o regular, Figura 232.

Figura 217- Grau de escolaridade dos professores da
escola Izolina Valente, medidas em %.
Desses professores, 66,7% possuem graduação
incompleta e 33,3% possuem graduação completa. 100%
dos professores que possuem ou estão cursando graduação,
essa é uma licenciatura plena. 80% estudam ou estudaram
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em instituição pública federal; e 20%, em instituição
privada. A maioria (86,7%) estudou ou estuda na
modalidade presencial (Figura 233).

Figura 218- Modalidade de estudo da graduação dos
professores da escola Izolina Valente, medidas em %.
A maioria (72,2%) participa/participou de algum
curso/programa de formação continuada ou capacitação
didática; e a maioria (53,8%) cursou em instituição pública
municipal (Figura 234). Todos disseram que esse tipo de
formação foi ou é realizada de modalidade presencial.

Figura 219- Instituição de estudo de cursos programas
de formação continuada ou capacitação didática dos
professores da escola Izolina Valente, medidas em %.
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Ao serem questionados se consideram os
conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante a
formação adequados ao (s) programa (s) da (s) disciplinas
(s) que lecionam, os professores disseram ser adequados e
plenamente adequados.
Em relação às razões limitantes do
aprimoramento/atualização profissional, as respostas foram
as seguintes, referente a:

Figura 220- Falta de tempo em função de composição
de carga horária em duas ou mais escolas como razão
limitante no aprimoramento ou atualização profissional
dos professores da escola Izolina Valente, medidas em
%.
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Figura 221- Falta de comunicação e divulgação dos
cursos na escola, como razão limitante no
aprimoramento ou atualização profissional dos
professores da escola Izolina Valente, medidas em %.

Figura 222- Falta de compromisso institucional com a
formação docente, como razão limitante no
aprimoramento ou atualização profissional dos
professores da escola Izolina Valente, medidas em %.
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Figura 223- Falta de vontade e motivação pessoal, como
razão limitante no aprimoramento ou atualização
profissional dos professores da escola Izolina Valente,
medidas em %.
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Ao serem questionados sobre o conhecimento do
projeto político-pedagógico (PPP) da escola, 66,7%
responderam não o conhecer, dos que conhecem 85,7%
disseram não saber se o PPP contempla os temas
transversais e 14,3% disseram que contempla.
Os professores que responderam positivamente
disseram que o tema é escola e comunidade. Todos
responderam que a definição dos temas a serem
trabalhados em sua disciplina nos eventos escolares de
integração (feiras de ciências, exposições etc.) está
orientada pela transversalidade e que nesses eventos os
desenvolvimentos
dos
temas
são
conduzidos
multidisciplinarmente. 90% professores disseram se sentir
motivados a realizar e participar desses eventos e 90%
também consideraram alta a motivação dos alunos em
participar e 10% disseram que essa motivação é baixa.
No que diz respeito ao grau de interesse dos
alunos a determinados temas, foi elencado pelos
professores o nível desse interesse (Figura 239):
Figura 224- Indicações pelos professores do grau de
interesse dos alunos a diversos temas, medidas em %.

INFRAESTRUTURA
PEDAGÓGICO

DE

APOIO
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Dos professores que participaram da PEDEOP
na escola Izolina Valente, 37,5% responderam que há
bibliotecas com instalação de infraestrutura de apoio
pedagógico na escola, além das salas de aula. Não existe
laboratório de ciências na escola.
No julgamento sobre os recursos materiais e a
infraestrutura, os professores responderam acerca de
alguns aspectos que são mencionados a seguir:
A) Espaço físico: 66,7% dos professores
disseram não ser suficiente e 100% responde que não é
adequado.
B) Mobiliário: 66,7% responderam que é
suficiente e 100% disseram que não é adequado.
C) Instalações: 66,7% responderam que não é
suficiente e 100% disseram não ser adequado.
D) Manutenção: 66,7% disseram não ser
suficiente e 100% responderam não considerar adequado.
E) Equipamentos e materiais didáticos: 66,7%
responderam não considerar suficiente e 100% disseram
não estarem adequados.
F) Computadores: 50% informaram ser
suficientes e 75%, que não são adequados.
G) Programas (software) de apoio didático: 50%
informaram ser suficientes e 75%, que não são adequados.
H) Periféricos (impressora, scanner, câmera,
data show, etc.): 60% dos professores disseram ser
suficientes e 75% disseram não ser adequados.
I) Climatização: todos disseram não ser
suficiente e nem adequados.
J) Suporte à rede interna e externa (internet):
todos disseram não ser suficiente e nem adequados.
Pouco mais da maioria dos professores (57,1%)
utilizam recursos de tecnologia da informação e
comunicação em sua disciplina. Todos informaram que os
alunos não utilizam recursos da informática e da internet
como apoio às atividades de sua disciplina por conta
própria. Também, 54,5% disseram existir na escola Izolina
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Valente projeto de informática educativa, e que não há
captação de projetos como TV escola, Rádio pela
Educação etc.
A maioria desses professores (76,9%) disse
haver, na escola Izolina Valente, materiais audiovisuais de
apoio didático-pedagógico (filmes, documentários, séries
educativas etc). Todos informaram que a escola nunca
recebeu cursos de capacitação para o uso de materiais
audiovisuais de apoio didático-pedagógico. Também, 60%
desses professores consideraram que os materiais
audiovisuais disponíveis em sua escola não são adequados
e atualizados para o atendimento das demandas de sua(s)
disciplina(s). Ao ser abordada pela frequência de utilização
dos materiais audiovisuais como apoio didáticopedagógico, a maioria (30,8%) informou utilizar
eventualmente (Figura 240). E 58,3% dos professores
avaliaram que os materiais audiovisuais são importantes
enquanto instrumentos de apoio didático-pedagógico para
sua(s) disciplina(s). Também foi informado por 72,7% dos
professores que eles próprios produzem o material didático
com recursos disponíveis em seu ambiente (rochas,
plantas, animais etc.).

Figura 225- Frequência de utilização dos materiais
audiovisuais de como apoio didático-pedagógico, na
escola Izolina Valente.
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Os professores informaram que a utilização do
laboratório de ciências favoreceria a aplicação do
conhecimento das ciências para o cotidiano do aluno.
Metade (50%) dos professores utiliza outros espaços de
ensino aprendizagem para desenvolvimento de práticas
didáticas de ciência, como por exemplo, áreas de parques.
A maioria dos professores (87,5%) da escola
Izolina Valente disse que os computadores da instituição
não estão conectados a internet. E os que responderam que
existe a conexão, informaram que esta é lenta.
BIBLIOTECA/ SALA DE LEITURA
Os professores julgaram informações referentes
aos recursos materiais e a infraestrutura relacionados à
biblioteca e sala de estudo, conforme os aspectos a seguir:
A) Acervo bibliográfico: 53,3% dos professores
informaram ser suficiente e 69,2% disseram não ser
adequado.
B) Espaço físico: 86,7% dos professores
disseram não ser suficiente e 92,9%, que não é adequado.
C) Mobiliário: 66,7% dos professores disseram
não ser suficiente e 69,2%, que não é adequado.
D) Instalações: 80% dos professores disseram
não ser suficiente e 91,7%, que não é adequado.
E) Manutenção: 80% dos professores disseram
não ser suficiente e 91,7%, que não é adequado.
F) Computadores: 86,7% dos professores
disseram não ser suficiente e 91,7%, que não é adequado.
G) Climatização: todos informam não ser
suficiente nem adequada.
A maioria dos professores que participaram da
PEDEOP (60%) respondeu que o acervo bibliográfico é
parcialmente adequado para atender suas disciplinas
(Figura 241). Na figura 242 é possível visualizar a
distribuição do acervo bibliográfico dessa escola. Metade
dos alunos (50%) utiliza, a biblioteca/sala de leitura como
apoio aos estudos de sua disciplina (Figura 243).
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Figura 226- Adequação do acervo bibliográfico as
disciplinas lecionadas pelos professores da escola
Izolina Valente.

Figura 227- Distribuição do acervo bibliográfico na
escola Izolina Valente.
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Figura 228- Utilização da biblioteca pelos alunos da
escola Izolina Valente.
LIVRO DIDÁTICO
Na questão se a escola recebe os livros didáticos
pelo PNLD, a maioria dos professores (78,6%) respondeu
que sim, e que uma comissão de professores da escola que
faz a escolha dos livros didáticos utilizados na escola.
Metade dos professores (50%) diz utilizar os livros
didáticos adotados pela escola entre outros livros
paradidáticos, revistas e jornais (Figura 243).

Figura 229- Fontes de materiais utilizados para
preparar atividades de ensino e eventos na escola
Izolina Valente.
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Os critérios para escolha dos livros didáticos
utilizados em aula estão dispostos na figura 244.

Figura 230- Critérios adotados para escolha dos livros
didáticos utilizados em aula na escola Izolina Valente.
A maioria dos professores (57,1%) respondeu
que o livro didático utilizado contribui parcialmente para
alcançar os objetivos propostos para suas disciplinas e
42,9% respondeu que contribui.
PLANO DE AÇÃO
PLANO DE AÇÃO DA COMUNIDADE
BELA VISTA – ALENQUER/PA ONDE ESTÁ
INSERIDA A ESCOLA IZOLINA VALENTE:
Para elaboração do Plano de Ação os cursistas
desenvolveram uma oficina na Escola Municipal de
Educação Infantil e Fundamental “Izolina D’Assunção
Lopes Valente”, no dia 29/06/2013, às 08h30min, na
referida escola. Compareceram nove pessoas dentre
funcionários e alguns membros da comunidade. Os
acadêmicos explanaram sobre todas as etapas da AGCID,
enfocando as temáticas que demonstraram maior
importância no DAS.
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Os participantes abordaram os seguintes pontos
negativos: - precariedade do saneamento básico; - ausência
de bom atendimento na saúde; e – carência de segurança
pública. Salientaram que, por meio desse projeto, a
comunidade tem respaldo para sensibilizar órgãos
competentes para interesse em sanar tais problemáticas,
sendo este fato direito cabível da população.
Além do Plano de Ação, foi realizada no dia
03/10/2013, nessa escola, uma oficina, para demonstrar os
resultados obtidos no PEDEOP. Estiveram presentes 14
pessoas, que contribuíram nas discussões destacando as
problemáticas presentes na escola, como por exemplo, a
necessidade de construção de novas salas de aula, já que o
espaço da escola não consegue atender a demanda de
estudantes. Também destacaram como tema de relevância
para ser trabalhado na escola a família, para que os pais
possam participar de maneira mais efetiva e significativa
no processo de aprendizagem dos alunos. Esses aspectos
foram de suma importância para elaboração da Agenda da
Escola.
JUSTIFICATIVA DO PA: Viver em
comunidade é estar apto a interagir com as pessoas à nossa
volta. Além disso, é saber lutar em prol de mudanças
significativas para o local onde estamos inseridos. Vale
ressaltar que, para se obter mutabilidade na comunidade é
necessário haver uma unificação não somente dos
moradores daquele local, mas sim mobilizar políticas
públicas que visem colocar em prática ações necessárias
para promover e resolver problemáticas detectadas no
recinto.
OBJETIVO GERAL DO PA: Proporcionar um
ambiente com melhores condições de vida aos moradores
da comunidade.
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS DO PA:
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Discutir e buscar soluções para as
problemáticas detectadas por meio da pesquisa
socioambiental;

Fortalecer
parceria
entre
comunidade e órgãos competentes;

Sensibilizar órgãos competentes
em prol de mudanças significativas para o
ambiente.
PROBLEMÁTICAS ABORDADAS NO PA:

Precariedade do saneamento
básico;

Ausência
de
um
bom
atendimento na saúde;

Carência de segurança pública.
METAS DO PA:

Contribuir com mudanças significativas
que visem ao desenvolvimento do ambiente em estudo.
Com base nas problemáticas enfatizadas as possíveis
soluções seriam: criação de um micro abastecimento de
água; existência de médicos e medicamentos nos postos de
saúde; e guarnição constante no bairro.

Sensibilizar órgãos competentes para que
busquem soluções dos problemas ressaltados.
A seguir anexos do trabalho apresentado pelos
cursistas:
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Os resultados do PEDEOP e PA foram
apresentados nos dias 25 e 26/10/2013 por meio de painéis
no Seminário da AGCID em Alenquer, abaixo algumas
imagens dessa atividade.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SILVANIRA CARVALHO DE OLIVEIRA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15005917
EMEIF SILVANIRA CARVALHO DE
OLIVEIRA
Infantil e Ensino Fundamental
ALENQUER
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
A comunidade Rio da Ilha Itamaracá surgiu com
índios “Sumaracá”, logo depois surgiram três famílias:
Oliveira, Nogueira e Carvalho. A escola da comunidade
teve como primeiro professor Joaquim Almeida Viera no
ano de 1914, sendo substituído por motivo de doença pela
professora Silvanira Carvalho de Oliveira, vinda da
colônia de Alenquer que ficou trabalhando como
professora por mais de 34 anos.
No ano de 1942, surgiu um fenômeno, uma
imagem em uma árvore, que o povo começou a venerar e
passou a ser chamada por todos os seus fiéis como “santo
do pau”, mas logo foi levado pelo padre Cônego Secundo
Bruzzo em 1946.
Começou uma nova era na igreja local, o povo
iniciou a celebração de São Sebastião. A festa era
celebrada com um pau afincado na terra, povo dançando
ao redor, e isso permaneceu até 1953. O povo sentiu
necessidade de um local para celebrar seu padroeiro, a
comunidade passou a organizar-se e logo em seguida
ergueu a capela de São Sebastião. Em 1954 foi celebrada,
pelo padre Frei Patrício, a primeira festa religiosa.
Em 1955, foram celebradas, pelo missionário
frei Evaldo, as Santas Missões. Na oportunidade o povo
fez a implantação do cruzeiro.
A comunidade recebeu o nome de Rio da Ilha
Itamaracá por ter uma ilha que até hoje existe. Itamaracá
veio dos índios Sumaracá que aqui habitavam. A
existência de uma sociedade indígena nessa região é
comprovada pela presença de vestígio como: construção de
malocas, utensílios domésticos e os hábitos da pesca e da
caça, ainda encontrados nas redondezas da comunidade, o
que demonstra claramente a presença do ser humano
transformando a natureza.
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Segundo relatos, na região havia abundância de
cuieiras o que hoje ainda é bastante observado no local
com as cuias fruto da cuieira. Os índios fabricavam
instrumentos usados nos seus rituais religiosos, como o
maracá uma espécie de chocalho em cujo interior
colocavam pedras para reproduzir som, pedra que na
língua indígena significava ita. Foi nas junções das
palavras ita e maracá que se originou a palavra Itamaracá
e pelo fato da Ilha estar localizada entre rios passou a ser
chamada Rio da Ilha Itamaracá.
Não se tem conhecimento sobre a sociedade
indígena Sumaracá, porém, por meio dos relatos, pode-se
supor que as práticas desenvolvidas pelas ordens religiosas
que vieram para catequizar os índios da Amazônia,
especialmente os da ordem dos Capuchinos da Piedade, se
instalaram no aldeamento e desenvolveu o processou de
catequização dos indígenas. Esta comunidade em 1980,
segundo relato de moradores, foi dividida em Rio da Ilha
São Francisco e Itamaracá São Sebastião sendo uma
divisão de origem religiosa realizada pelo Frei Carlos
sendo uma forma de facilitar o trabalho de catequização da
igreja católica.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Perfil geral dos entrevistados e de suas famílias
Com base nos 78 questionários aplicados, 58%
dos entrevistados são do sexo feminino e 42% do sexo
masculino. No que diz respeito à idade, 31% tem de 18 a
30 anos, 27% dos entrevistados têm de 31 a 40 anos, 24%
de 41 a 50 anos, 12% está entre a faixa etária de 65 ou
mais anos de idade e 6% de 51 a 64 anos, sendo que 73%
se consideram pardos; 19%, brancos; 5%, caboclos; e 3%,
negros Todos são brasileiros, sendo 94,9% do estado do
Pará. Destes, 84,6% são naturais do município de
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Alenquer, 5,1% do município de Santarém e 1,3% do
município de Óbidos.
Em termos de escolaridade 52,6% dos
entrevistados possuem apenas o ensino fundamental
incompleto, seguidos de 20,5% com ensino fundamental
completo; 9% ensino médio completo; 5,1% ensino médio
incompleto; 5,1% ensino superior completo; 3,8% não
sabem ler/escrever; 2,6% sabem ler/escrever, mas não
frequentaram a escola; e 1,3% possuem ensino superior
incompleto. A escola pública foi o tipo de instituição
escolar que todos os entrevistados frequentaram. Em
relação à ocupação principal pode-se observar que entre os
entrevistados, 32% são extrativistas, 28% são servidores
públicos, 21%, aposentados, 10%, autônomo, 8% têm
outras ocupações, 4%, comércio ambulante e, 3% atuam na
agropecuária.
Em relação aos dados referentes à família
destacam-se:
A maioria dos entrevistados (91%) reside na
comunidade há mais de 10 anos; 8%, de 1 a 5 anos; e 1%,
menos de um ano. Quanto à quantidade de pessoas que
moram na casa, 50% dos entrevistados disseram ter 4 a 5
pessoas, 26% disseram ser 6 ou mais pessoas, 22% de 2 a
3 pessoas e 2% é somente uma pessoa. Com base no grau
de parentesco dos entrevistados, 72% das pessoas que
moram na residência são pai/mãe/filhos, 12%
pai/mãe/filhos/agregados, 5% outros tipos de parentescos,
4%, casais, 4% avós/netos, 3% mãe/filhos e 1% pai/filhos.
Em relação à quantidade de pessoas que fazem
algum tipo de refeição no domicílio, 49% 4 a 5 pessoas,
27% 6 ou mais pessoas que fazem refeições e 24% dos
domicílios há de 2 a 3 pessoas. Dentre a questão de
trabalho dos que moram na casa, em 44% só 1 pessoa
trabalha, em 36%, de 2 a 3 pessoas trabalham, 15%
disseram que nenhum residente do domicílio trabalha, e
em 5%, de 4 a 5 pessoas trabalham. Quando perguntados
se, das pessoas que moram na casa, são menores de 18

436

anos, as respostas foram: em 28% dos domicílios existe
um menor de 18 anos; em 27% dos domicílios existem três
ou mais menores de 18 anos, em 24% não há menores de
18 anos e, em 21% há dois menores de 18.
Foi perguntado dos menores de 18 anos quantos
contribuem para o sustento da família e 90,8% dos
entrevistados disseram que nenhum, 5,3% disse que um
menor contribui, 2,6% dois menores contribuem, e 1,3%
afirmaram que três ou mais menores contribuem com o
sustento da família. Em termos de renda familiar, 48,7%
disseram que a renda familiar gira em torno de 1 a 2
salários mínimos mensais, 30,8% vivem com de um salário
mínimo/mês, 12,8% mais de 2 a 3 salários mínimos/mês e,
7,7% disseram não ter renda.
A origem da renda familiar segundo os
entrevistados: 26,6% disseram que a renda vem do
trabalho informal (temporário e pescador), 21,3% se
declararam autônomos, 18,1% disseram que a renda vem
de programas sociais (bolsa família e bolsa verde), 12,8%,
da aposentadoria pública, 10,6%, da empresa pública,
9,6% responderam outros (pensionista e seguro defeso), e
1,1%, de empresa privada.
Ao serem questionados sobre quantos moradores
menores de 18 anos não têm certidão de nascimento,
97,4% dos entrevistados disseram que nenhum e, apenas
2,6% disseram um morador. E, dos moradores maiores de
18 anos no domicílio, apenas um entrevistado disse não ter
CPF e um não ter título de eleitor.
Perfil geral domiciliar
Ao serem consultados quanto à propriedade do
terreno onde vivem, se os proprietários possuíam algum
documento do terreno, 57,69% afirmaram não possuir,
23,08% dos entrevistados disseram que possuem algum
documento de propriedade e, 19,23% não souberam
responder. Em termos de localização dos terrenos
domiciliares, 98,72% localizam-se em áreas inundáveis e,
1,28% localizam-se em terra firme. Sobre a situação do
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domicílio, os entrevistados responderam que 97,44% são
próprios, 1,28% disseram que têm a terra por meio de
posse e, 1,28% disseram que a casa é alugada.
Quanto ao tipo de construção do domicílio,
98,7% dos entrevistados disseram que seu domicílio é de
madeira e, 1,3% disseram ser de alvenaria e madeira.
Quanto os tipos de cômodos que seu domicílio possui,
43,5% possuem quartos de dormir, 16,4%, cozinha, 15,6%,
jirau, 13,3%, sala, e 11,2%, banheiro. Ao serem
perguntados se eles utilizam sanitário ou buraco para
dejeções, 89,7% disseram usar sanitários do lado de fora
do domicílio e, 10,3% disseram usar sanitários dentro de
casa.
Sobre quais seriam os meios de transportes mais
utilizados pela família, 76,7% disseram ser a canoa/bajara
e, 23,3% dos entrevistados afirmaram que andam a pé.
Com relação à existência de energia elétrica no domicílio
todos os entrevistados responderam que há energia em
suas casas, sendo que a fonte de energia utilizada nos
domicílios é 99% gerador a diesel e 1% vela. Com relação
ao tipo de abastecimento de água utilizado, 51,28% dos
entrevistados disseram ser através de micro abastecimento
comunitário (poço artesiano), 47,44%, por meio de rio
açude, lago, igarapé ou nascente e, 1% rede geral de
distribuição.
No que se refere à água para beber consumida no
domicílio, 51,3% dos entrevistados disseram ser filtrada,
25,6%, fervida, 11,5%, clorada, 10,3% disseram que a
água não tem tratamento, e 1,3% responderam a opção
outros. Quanto a onde o esgoto do banheiro ou sanitário é
lançado (jogado), 37,2% dos entrevistados disseram jogar
em rio/canal/valão, 33,3% jogam em fossa séptica, 14,1%
responderam a opção outros, 11,5%, a céu aberto/vala e,
3,8% sumidouro. E, quanto ao acondicionamento do lixo
entre os entrevistados, demonstra-se que 59%
acondicionam o lixo em recipiente fechado e 41%, em
recipiente aberto, sendo que 91,03% dos os entrevistados
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afirmaram que o lixo de seu domicílio é queimado e
apenas 8,97% disseram que o enterram.
Ao serem questionados se fazem algum tipo de
seleção ou reaproveitamento do lixo, 99% afirmaram não
fazer nenhum tipo de seleção ou reaproveitamento do lixo
e, apenas 1% disse fazer reaproveitamento do lixo. Do 1%
dos entrevistados que responderam Sim para a seleção ou
reaproveitamento do lixo disseram fazer reaproveitamento
para adubo. Os entrevistados também foram sondados
quanto à coleta seletiva, 98,72% responderam que não
fazem coleta seletiva e somente 1,28% não souberam
responder.
Qualidade de vida
Em termos de qualidade de vida:

Saúde; Assistência Social e Ensino:
No que se refere à saúde foram questionadas
quais doenças ocorreram no domicílio nos últimos 12
meses. As elencadas foram: 43,9% outras viroses, 18,4%
verminoses, 16,7% não houve casos de doenças, 14,9%
diarreia, 2,6% doenças respiratórias, 1,8% problemas
ósseos e/ou de articulação, 0,9% leptospirose e, 0,9%
problemas de pele. Ao serem questionados se, em caso de
doença, como/onde é recebido o atendimento, 65,56%
responderam posto de saúde; 7,14%, hospital público;
4,29%, farmácia; 3,57%, curandeiro e benzedeiras.
Avaliando os serviços de atendimento de saúde, 42,3% dos
entrevistados avaliam como regular, 42,3%, ruim e, 15,4%,
bom.
Ao serem questionados quanto ao atendimento
ao portador de deficiência, 88,5% dos entrevistados
disseram não existir, 6,4% acham ruim, 3,8% não
souberam responder e apenas 1,3% disseram ser regular.
Quanto à assistência social, 62,82% dos entrevistados
disseram não existir; 20,51% disseram ser bom; 7,69%,
regular; 5,13%, ruim; e 3,85% não souberam responder.
Segundo a qualidade de ensino, 51,28% a consideram
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regular; 34,62% avaliaram como bom; 10,26%, ruim; e
3,85% não souberam responder.
No que se refere a creches, 51,3% dos
entrevistados disseram não existir e 48,7% acham bom. A
qualidade de ensino também foi avaliada pelos
entrevistados e 51,3% disseram ser regular; 34,6%
consideraram boa; 10,3%, ruim e, 3,8% não souberam
responder. Para 65,38% dos entrevistados não existe curso
de qualificação profissional em sua comunidade; 12,82%
consideram bons os cursos existentes; 7,69%, regular,
6,41% não sabem; e 1,28%, ruim.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre atendimento de saúde, assistência
social, creche, qualidade de ensino e cursos de qualificação
profissional, os entrevistados elencaram o atendimento de
saúde com 60,26%, depois qualidade de ensino com
16,67%; assistência social com 10,26%; cursos de
qualificação profissional com 7,69%; creche com 2,56%; e
atendimento ao portador de deficiência com 2,56%.

Coleta de Lixo; Esgoto; Abastecimento
de Água; Transporte Coletivo e Urbanização:
Ao serem questionados quanto à coleta de lixo e
rede de esgoto em sua comunidade todos os entrevistados
disseram que estes serviços não existem. Quanto ao
abastecimento de água, 47,4% dos entrevistados disseram
que o serviço não existe; 26,9% acham regular; 23,1%,
bom; e 2,6%, ruim.
Sobre o transporte coletivo da comunidade,
47,44% disseram que tal serviço não existe; 26,92%
consideram regular; 23,08% dos entrevistados avaliaram o
transporte coletivo como bom e 2,56% consideraram tal
transporte ruim. Sobre a urbanização das ruas da
comunidade, todos os participantes da pesquisa disseram
não existir este tipo de serviço.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre coleta de lixo, rede de esgoto,
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abastecimento de água, transporte coletivo e coleta de lixo,
44,47% avaliaram o abastecimento de água como item
mais importante; 20,51%, coleta de lixo; 19,23%,
transporte coletivo; e 15,38%, rede de esgoto.

Área de Lazer/Esporte; Programação
Cultural; Limpeza de Ruas e Terrenos e Segurança
Pública:
Segundo 30,77% dos entrevistados disseram
serem ruins as áreas de lazer/esporte em sua comunidade;
26,92% disseram ser regular; 20,51% dos entrevistados
responderam que não existem áreas de lazer/esporte em
sua comunidade; 17,95% acham boas; e 3,85% não
souberam responder. Em relação à programação cultural;
61% dos entrevistados disseram que não existe; 20,51%
consideraram ruim; 10,26% não souberam responder;
3,85% avaliam como boa; e 3,85%, regular.
Ao serem questionados quanto à limpeza das
ruas e terrenos de sua comunidade, 65,38% dos
entrevistados disseram que tal serviço não existe; 23,08%
consideram o serviço ruim; 6,41% não souberam
responder; e 5,13%, regular. Em relação à segurança
pública, 75,64% dos entrevistados disseram que não existe
tal serviço em sua comunidade; 11,54% avaliaram este
item como regular; 10,26% consideraram o serviço ruim;
1,28%, bom; e 1,28% não souberam responder.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre área de lazer/esporte, programação
cultural, limpeza de ruas e terrenos e segurança pública
51,28% disseram áreas de lazer/esporte, 39,74% limpeza
de ruas e terrenos, 5,13% programação cultural e, 3,85%
disseram que é a segurança pública.

Áreas Verdes; Arborização das Ruas;
Praias e Balneários; Rios e Lagos; Qualidade do Ar:
As áreas verdes foram avaliadas por 76,92% dos
entrevistados como boas; 14,10%, regular; 7,69% disseram
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que tais áreas não existem em sua comunidade e 1,28%
responderam como ruim. Em termos de arborização das
ruas, 94,9% dos entrevistados disseram que não existe;
2,5% acham regular; 1,3%, bom; e 1,3%, ruim. Quanto a
praias e balneários, 52,56% dos entrevistados disseram que
não existe; 26,92% avaliaram como regular; 11,54%, como
boas; e 8,97%, como ruim.
Sobre os rios e lagos das comunidades, 88,46%
dos entrevistados consideraram como bom o estado dos
mesmos e, 11,54% disseram ser regular. E, em termos de
qualidade do ar, 94,9% consideraram boa, 3,8% regular e,
1,3% ruim.
Ao serem perguntados sobre qual dos itens,
áreas verdes, arborização das ruas, praias e balneários, rios
e lagos e qualidade do ar os entrevistados considerariam
como o mais importante, 43,6% disseram as áreas verdes,
34,6% rios e lagos, 12,8% qualidade do ar, 7,7% praias e
balneários e, 1,3% arborização das ruas.
Na última questão relacionada à Qualidade de
Vida, a pergunta feita foi a quem recorrer para melhorar os
problemas da comunidade? A maioria dos entrevistados
(88,77%) elencou o poder público (municipal, estadual e
federal); 8,97%,
parcerias com escolas e outras
instituições; 3,85% citaram as lideranças comunitárias;
3,85%, parcerias com ONGs; e 2,56%, parcerias com
empresas.
Capital social
A primeira pergunta deste item é se o
entrevistado gosta da comunidade onde mora. De acordo
com as respostas, 96,15% afirmam gostar de sua
comunidade; 2,56% disseram gostar parcialmente da sua
comunidade; e 1,28% disseram que não. Em termos de
convivência entre os moradores da comunidade, 57,69%
disseram ser satisfatória; 39,74% dos entrevistados
alegaram ser muito boa; e apenas 2,56% disseram que tal
convivência era ruim.
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Sobre associação de moradores, 98,72% dos
entrevistados disseram que não existe em sua comunidade
e 1,28% disseram ser ruim. Ao serem questionados como
os mesmos avaliam a questão de cooperativa de trabalho
todos disseram não existir em sua comunidade. E, quanto à
atuação social das igrejas/organizações religiosas, 38,5%
afirmaram ser regular; 23,1% consideram ruim; 21,8%,
boa e 16,7% disseram não existir.
Neste item também foi questionado quanto a
Bibliotecas, os entrevistados disseram que não existem
bibliotecas em sua comunidade. Da mesma forma se
questionou quanto os Clubes/Quadras de Eventos e
44,37% disseram não existir tais espaços; 37,18% acham
ruim; 15,38% dos entrevistados consideraram como
regular os existentes em sua comunidade e 2,56% acham
bom.
Em se tratando da existência de projetos sociais
na comunidade 79,49% afirmaram não existir projetos
sociais; 11,54% definiram os projetos sociais existentes
como ruim; 6,41% não sabem e 2,56% acham regular. Para
a questão dos movimentos sociais, 89,7% dos
entrevistados disseram não existir; 5,1% consideraram
ruim; 2,6% não souberam responder; 1,3% acham bom e
1,3%, regular.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre associação de moradores, cooperativas
de trabalho, atuação social das Igrejas/organizações
religiosas, bibliotecas, Clubes/Quadra de eventos, projetos
sociais e movimentos sociais; 28,21% dos entrevistados
elencaram como mais importante os clubes/quadras de
eventos, 24,36% dos entrevistados consideraram a atuação
social das igrejas/organizações religiosas; 17,95% os
projetos sociais; 17,95% a associação de moradores;
7,69% as cooperativas de trabalho; 2,56%, as bibliotecas e
1,28% os movimentos sociais.
Os entrevistados foram questionados sobre com
que frequência sua família participa de ações da
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comunidade (associações de moradores, ONGs, grupos,
etc.)? E, 66,67% disseram que sua família participa às
vezes; 30,77% disseram que participam na maioria das
vezes; 2,56% disseram que sua família nunca participa.
Mas sondados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade; 75,64% afirmaram que
participariam; 21,79% disseram talvez/depende; e apenas
2,56% não participariam.
A última questão do DSA foi com relação às
fontes de acesso à informação utilizada pela família, na
qual o entrevistado poderia marcar mais de uma opção. Os
resultados obtidos foram: 57,25% televisão, 41,98% rádio
canal aberto (AM e FM) e 0,76% jornal.
PLANO DE AÇÃO
Diante do levantamento realizado pelo DSA e
resgate de memória local, optou-se por uma abordagem
simples, porém que despertasse na comunidade a ideia de
ação em conjunto para melhorar a qualidade de vida da
população. O meio mais simples de fazer isso seria a coleta
seletiva de lixo, onde a comunidade conseguiria vender o
metal, papelão, e plástico separados na coleta e ainda
praticar a compostagem utilizando o produto com o adubo
orgânico para seus cultivos.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF JOSE CHAGAS SOBRINHO
Informações Básicas
Código INEP: 15005941
Escola: EMEIF JOSE CHAGAS SOBRINHO
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de Locação: RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola José Chagas Sobrinho, 100%
das pessoas questionadas responderam não usufruir da
coleta de lixo, com isso, o destino dos resíduos produzidos
e não coletados – de acordo com as respostas – é coletado
por serviço de limpeza (100%).
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por poço doméstico (100%). Dos entrevistados, 100%
declaram que a água não chega tratada, porém é feito
tratamento caseiro por meio da utilização de cloro (100%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam ser
inexistente. Com isso, a maioria (73%) destina dejetos a
céu aberto; e 27% utilizam fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
40,7%, seguida dos que possuem ensino fundamental
completo (25,9%); dos que sabem ler e escrever, mas não
frequentaram a escola (18,5%); dos que possuem ensino
superior incompleto (7,4%); dos que não sabem ler nem
escrever; dos têm ensino médio completo e dos que têm
ensino superior completo (3,7%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
viroses (38,5%), seguida por doenças respiratórias com
7,7% dos casos; verminoses; hepatite e problemas de pele
(5,1% cada). Ressalta-se que o percentual de 35,9% disse
não ter havido ocorrência de nenhuma doença, podendo
isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostraram que 45,3% recorrem a
postos de saúde para seu atendimento; 26,7% recorrem a
hospitais públicos; 18,7%, a farmácias; 6,7%, a agentes
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comunitários de saúde e 2,7% recorrem a
curandeiros/benzedeiras.
Quanto ao atendimento de saúde, 61,7% dos
entrevistados consideram regular esse tipo de atendimento;
34%, bom; 4,3%, bom. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 100% dos entrevistados
declararam não existir.
Sobre a assistência social, 100% dos
entrevistados afirmam não existir. Outro dado de avaliação
foi a qualidade do ensino, cujos resultados mostraram que
64,9% consideraram boa; 32,4%, ruim e 2,7% não
souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 95% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já se a
casa onde moram é própria, cedida, alugada, dente outros,
86,5% disseram que a casa onde moram é própria e 13,5%
disseram que sua residência é cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que: a
maioria anda a pé (30,8%); 26,7% usam ônibus; 18,3%,
bicicleta e moto; 5,8%, carroça/carro de boi.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: 83,8% dos entrevistados
disseram não existir; 10,8% não souberam responder e
5,4% disseram que a urbanização é ruim.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
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Analisando os gráficos, percebe-se que, em
100% das respostas, os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha. Quanto à renda
familiar, 57,1% recebem de 1 a 2 salários mínimos; 35,7%
possuem renda menos de 1 salário mínimo e 7,1% não
possuem renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 83,8%
consideram a segurança pública inexistente; 10,8% não
souberam responder e 5,4% a consideram ruim. Tais dados
fornecem base para a inferência de que há ocorrência de
violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 91,9% responderam que participam às vezes;
5,4% nunca participam e 2,7% responderam que
participam na maioria das vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 78,4% disseram que talvez e 21,6%, que
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (91,9%), o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para
8,1%, o item mais importante é a qualidade de ensino.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 91,9% consideram a segurança pública;
8,1%, áreas de lazer/ esporte. Também foram questionados
sobre o que consideram mais importante entre: áreas
ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 89,2%
consideram mais importante as áreas verdes e 10,8%,
qualidade do ar.
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PEDEOP
Local de trabalho: nestas escolas todos os
docentes são mulheres (100%), de faixa etária variando
entre 31 a 40 anos, sendo a maioria concursada (100%);
apresentam de 11 a 15 anos trabalhando a partir de
concurso (100%); lecionam nas séries iniciais do ensino
fundamental (100%); e atuam em turmas multisseriadas e
exercem outras atividades na escola, mas não lecionam em
outras escolas.
Formação e motivação: Todos os professores
cursaram uma graduação (100%) do tipo licenciatura
plena. Em relação à instituição, 10% cursaram em
unidades federais, 100% em instituições privadas e de
forma presencial. Quanto à formação continuada, 100%
responderam ter participado de cursos de capacitação em
instituição pública municipal de forma presencial e
consideraram plenamente adequados (100%) os programas
das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (100% muito importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (100% muito importante), falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(100% muito importante), falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola (100% regular), falta de
compromisso institucional com a formação docente (100%
indiferente), falta de vontade e motivação pessoal (100%
indiferente), falta de programas de incentivos por parte das
secretarias de educação (100% muito importante); 3º) falta
de possibilidades operacionais em função da distância
(100% muito importante), falta de tempo em função de
composição de carga horária em duas ou mais escolas
(100% indiferente).
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Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (100% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
de interesse (100% muito importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola (100% muito importante),
temáticas novas e/ou diversificadas (100% muito
importante), interesse pessoal (100% muito importante),
melhoria do desempenho profissional (100% muito
importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (100% regular).
Dos entrevistados, 100% desejam a oferta de
cursos, sendo a maioria (33,3%) em Alfabetização, Pósgraduação e Especialização.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos
(100% muito importante), qualificação e atualização de
conteúdos específicos (100% muito importante), número
adequado de alunos em sala de aula (100% muito
importante), (100% muito importante); 2º) Recursos
didáticos para implementar práticas, inclusive laboratório
(100% muito importante), tempo destinado à disciplina
para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (100%
muito importante), melhores salários (100% muito
importante), salas de aula adequadas (100% muito
importante), trabalhar em um só local (100% muito
importante), articulação entre alunos, professores e
gestores (100% muito importante), bom desempenho dos
alunos (100% muito importante), possibilidade de assumir
cargos administrativos (100% muito importante), atuação
em processo de gestão participativa (100% muito
importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural
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(100% importante), expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar (100% muito importante),
estímulo da família (100% muito importante), estímulo
docente e relação professor-aluno (100% muito
importante), merenda escolar (100% muito importante),
salas de aula adequadas (100% muito importante); 2º)
convívio social (100% muito importante), programas e/ou
projetos dirigidos aos alunos (100% muito importante),
metodologia de ensino voltada para a memorização do
conteúdo (100% muito importante), integração dos espaços
de cidadania escola-comunidade (100% muito importante),
maior inclusão social (100% muito importante), facilidade
de acesso à informação via internet (100% muito
importante), facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer (100% muito importante),
aprendizado por meio de atividades lúdicas e participativas
(100% muito importante), acesso a fontes bibliográficas
variadas (100% muito importante), facilidade de
deslocamento para a escola (100% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100% dos professores afirmaram ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que a receberam incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Ciências (100%). Os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições. 100% dos entrevistados
alegaram não conhecer o projeto político pedagógico da
escola, e disseram (100%) não saber se ele contempla os
temas transversais. 100% sentem-se motivados em
participar desses eventos, e a maioria dos alunos estaria
altamente motivada a participar (100% alta),
principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º)
Violência (doméstica, escolar, gangues, etc.) (100%
médio) 2º) meio ambiente da região (floresta amazônica,
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biodiversidade) (100% médio), problemas ambientais
locais (desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc.)
(100% muito alto), problemas ambientais globais (100%
média), cultura regional (música, dança, festas, literatura,
etc.) (100% muito alto), saúde do corpo e saúde mental
(100% muito alto), bem estar social (família, religião,
preconceitos, etc.) (100% muito alto); 3º) doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (100%
muito alto); 4º) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão, etc.) (100% alto); 5º)questões étnicas
(indígenas, quilombolas, etc.) (100% médio); 6º) violência
sexual (pedofilia, exploração sexual, etc.) (100% alto),
equipamentos tecnológicos e eletrônicos (100% baixo),
cultura globalizada (hip hop, funk, grafite, etc.), (100%
alto); 7º) vestuário e veículos (100% alto); 8º) profissão,
renda e emprego (100% muito alto), línguas locais
(oriundas das famílias tupi-guarani, jê, karib) (100%
médio). No contexto escola-comunidade os principais
temas mencionados como importantes para serem
trabalhados transversalmente foram: meio ambiente
(33,3%), orientação sexual (33,3%), saúde (33,3%).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (100%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
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disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura
100% afirmaram que o seu acervo bibliográfico não é
adequado; 100% afirmaram que os alunos não utilizam a
biblioteca como apoio aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos, pode-se dizer
que estes são utilizados parcialmente pelos professores
(100%). Além destes, outros livros são utilizados pelos
docentes no preparo das atividades de ensino e eventos
escolares (100%), mas não sabem qual critério principal
empregado para a adequação dos conteúdos (100%). O
fato de contribuírem parcialmente (0%) para o alcance dos
objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam
parcialmente (100%) a metodologia de ensino centrada na
memorização, e oferecerem parcialmente questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos
(100%), mas, não são ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação (100%), privilegiam conhecimentos teóricos
em relação aos conhecimentos práticos (100%) e estão
parcialmente defasados em relação à dinâmica dos
processos de ensino e aprendizagem (100%), muito
embora, estimulem parcialmente a multidisciplinaridade
(100%).
Os livros didáticos constituem fonte principal de
leitura e informação para o aluno (100%) e, desta forma,
oferecem parcialmente estratégias para pesquisa e
aplicação dos conhecimentos (100%) e incentivam
parcialmente a busca por novas informações e
conhecimentos (100%), aprofundando parcialmente os
conteúdos trabalhados em sala de aula (100%),
contemplam parcialmente a realidade e os elementos
culturais locais (100%), e, estão parcialmente adequados às
orientações curriculares oficiais (100%).
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PLANO DE AÇÃO – PA
Para a escola José Chagas Sobrinho optou-se por
traçar um plano de aquisição de novos exemplares de
livros para incrementar o acervo da biblioteca já existente,
essa escolha deu-se por dados encontrados no PEDEOP
que não foram respondidos pelos docentes entrevistados. A
aquisição junto à secretaria de educação de novos livros
para a biblioteca da escola, acreditamos, estimulará a
leitura e auxiliará os docentes em seus ensinamentos.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF JOSE FARIAS
Informações Básicas
Código INEP: 15005950
Escola: EMEIF JOSE FARIAS
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de Locação: RURAL DE VÃ•RZEA
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola José Farias, 99,5% das pessoas
questionadas responderam não usufruir da coleta de lixo.
Por isso, o destino dos resíduos produzidos e não coletados
– de acordo com as respostas – é 97,1% a queimada e
2,9%, o despejo em terrenos baldios.
Água: Segundo as respostas, o abastecimento é
feito por poço doméstico (96,6%); poço do vizinho (1,9%);
rio/açude/lago (1%); e bicão/cacimba (0,5%). Dos
entrevistados, 100% declararam que a água chega sem
tratamento, embora sejam utilizadas formas de tratamento
caseiras, como: cloração (95,2%) e a filtragem (4,8%).
Esgoto: 99,5% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto, com isso 53% destinam dejetos em
vala a céu aberto; 23,3%, em fossa séptica; 21,6%, em
sumidouro e 1,3% utilizam outros, como casa do vizinho
(66,7%) e mata (33,3%).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com 64%,
seguida dos que possuem ensino médio completo (11,6%);
10,5% possuem ensino fundamental completo; 4,7%
ensino fundamental completo; 3,5% ensino superior
completo; 3,2% sabem ler e escrever, mas não
frequentaram a escola; 2,3% não sabem ler nem escrever e
0,6% possuem formação técnica.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
virose (29,7%), seguida por diarreia com 10,2% dos casos;
doenças respiratórias (7,8%); problemas ósseos/
articulação (7,6%); verminoses (7%); pressão alta (5,8%);
diabetes (4,4%); problemas de pele e problemas de coração
(com 3,2% cada); hepatite (2,9%); doenças mentais
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(1,5%); câncer (0,6%); e dengue; hanseníase e malária
(0,3% cada). Ressalta-se que o percentual de 15,4% disse
não ter havido ocorrência de nenhuma doença, podendo
isso ser reflexo de outros fatores que influenciam na
conservação da saúde.
As declarações mostraram que 51% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 55,3% recorrem a
postos de saúde; 10,4%, a farmácias; 2,8%, a agentes
comunitários de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 30% dos
entrevistados consideraram bom; 25,3%, regular; 19,8%
julgam não existir; 18,1%, ruim e 6,8% não souberam
responder. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 58,2% dos entrevistados declararam não
existir; 28,8% não souberam responder; 7,2% consideram
ruim; 2,9% bom e 2,9% regular.
Quando questionados sobre a assistência social,
54,6% dos entrevistados testemunharam não existir; 15,5%
consideram bom; 13% não souberam responder; 11,1%
consideram regular e 5,8%, ruim, mostrando assim outra
deficiência. Outro dado de avaliação foi a qualidade do
ensino, cujos resultados mostraram que 49,5%
consideraram bom; 34,1% consideram este item regular;
10,6% não souberam responder e 5,8% o julgam ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 61,5% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno; 34,1% possuem e 4,3% não
souberam responder, dessa forma a falta de formalidade
fica visível na maioria das respostas. Questionados sobre
as características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme e nenhum
em áreas inundáveis. Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente
outros, 66,7% disseram que a casa onde moram é própria;
21,7%, cedida; 9,2% afirmaram ser proveniente de posse;
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1,9% disseram que a casa é alugada e 0,5% disseram que
sua residência é em assentamento rural.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria anda a pé (25,4%); 18,6% usam moto; 14,4%
usam carroça/carro de boi; 13,5%, bicicleta; 11,2%,
ônibus; 8,8%, cavalo/ jegue/ mula; 6,1% usam carro; 1,6%,
moto- táxi e 0,4%, canoa/bajara.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: 61,1% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 19,2%
consideram esse serviço bom; 10,1% consideraram
regular; 8,2% consideraram ruim e 1,4% não souberam
responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
79,8% das respostas, os entrevistados confirmaram que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 10,1%
responderam que 1 apenas trabalha; 6,7% dos
questionados disseram que dois menores trabalham e 3,4%
responderam que três ou mais menores trabalham. Quanto
à renda familiar, 53,8% recebem menos de 1 salário
mínimo; 40,9% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos;
3,8% de 2 a 3 salários mínimos; 1% afirma ser sem renda e
0,5% possuem mais de 3 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 93,3%
consideram inexistente a segurança pública; 2,4% não
souberam responder; 1,9% julgam regular; 1,4%, ruim e
1%, boa. Tais dados fornecem base para a inferência de
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que há ocorrência de violência urbana na referida
localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 97,1% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 47,6% responderam que participam na
maioria das vezes; 43,8%, às vezes e 8,7% nunca
participam das atividades. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 75,5% participariam; 19,7% talvez; e 4,8%
não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (74,5%), o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para
16,8% o item mais importante é a qualidade do ensino;
para 2,9%, cada, atendimento ao portador de deficiência e
cursos de qualificação profissional; para 2,4%, assistência
social e para 0,5%, creche (Figura 231).
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Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 39,9% consideram a segurança pública;
30,8%, áreas de lazer/ esporte; 20,2%, programação
cultural e 9,1%, limpeza de ruas e terrenos. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
51,4% consideram mais importantes áreas verdes; 42,3%,
a qualidade do ar; 3,4%, arborização das ruas; 2,4%, rios e
lagos e 0,5%, praias/ balneários.
PEDEOP
IDENTIFICAÇÃO e VÍNCULO:
Foram entrevistados dois professores, sendo uma
mulher e um homem. A professora tem idade entre 30-40
anos e o professor está na faixa etária de 18-30 anos. A
primeira é concursada com tempo de serviço de 11-15 anos
e o segundo é contratado, com tempo de serviço de 6-10
anos. Ambos atuam apenas como docente e somente na
escola, carga horária mensal de 150 horas, lecionam no
Ensino fundamental em séries iniciais, no segmento
multisseriado, abrangendo as seguintes disciplinas:
Português, Matemática, Geografia e Historia, Ciências,
Educação Religiosa e Educação Artística.
FORMAÇÃO e MOTIVAÇÃO:
Os professores estão cursando Licenciatura
Plena em Pedagogia, um em instituição pública (ensino
presencial) e outro em instituição privada (ensino a
distância).
Ambos participaram de um curso/programa de
formação continuada/capacitação didática na modalidade
presencial, um em instituição pública municipal e o outro
em instituição privada.
Os professores consideram adequados, aos
programas das disciplinas que lecionam, os conhecimentos
teóricos e práticos, adquiridos durante a formação deles.
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Sobre
as
razões
limitantes
ao
seu
aprimoramento/atualização profissional, a opinião dos
professores é a seguinte:
a) falta de tempo em função de composição de
carga horária em duas ou mais escolas, um professor
considerou importante e o outro respondeu ser indiferente
a essa situação.
b) falta de comunicação e divulgação dos cursos
na escola, um professor considerou importante e o outro
regular.
c) falta de compromisso institucional com a
formação docente, ambos consideraram esse aspecto
importante.
d) falta de vontade e motivação pessoal, um
professor considera muito importante e ou outro respondeu
indiferente a esse aspecto.
e) falta de programas de incentivos por parte das
secretarias de educação, ambos consideraram esse aspecto
importante.
f) falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e município, ambos
consideraram esse aspecto importante.
g) falta de possibilidades operacionais em
função da distância física, ambos consideraram esse
aspecto importante.
h) falta de recursos financeiros, ambos
consideraram esse aspecto importante.
Os professores dessa escola consideraram
importantes as seguintes razões que estimulam a busca
pelo aprimoramento/atualização profissional (participação
em cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops
etc.): interesse pessoal; b) incentivo por parte da secretaria
de educação; c) melhoria do desempenho profissional; d)
melhoria de função/salário na escola; e) ofertas de
equipamentos de apoio (computador, internet, kits de
formação, etc.); f) oferta de eventos (palestras, cursos,
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workshops, etc.) na sua área de interesse; g) temáticas
novas e/ou diversificadas.
Os professores expressam o interesse em que
sejam ofertados novos cursos visando ao melhor
desempenho de suas atividades de docência, conforme
seguintes propostas: 1) Reciclagem para o ensino infantil;
2) Curso de informática; 3) Pós-graduação.
Na questão: Você se considera apto(a) para
participar de curso(s) e/ou educação continuada a
distância? um dos professores respondeu que se considera
apto e outro não, e ele justifica que é devido não ter
capacitação em informática e ter dificuldade em utilização
da internet.
Os professores atribuíram grau de importância a
alguns fatores que motivam o professor, seguem abaixo os
itens elencados e suas respectivas escalas de julgamento:
a) Recursos didáticos para implementar práticas,
inclusive laboratórios – muito importante para ambos.
b) Tempo destinado à disciplina para trabalhar
os conteúdos teóricos e práticos – muito importante e
importante.
c) Melhores salários – muito importante para
ambos.
d) Articulação entre alunos, professores e
gestores – importante para ambos.
e) Interesse dos alunos - muito importante para
ambos.
f) Bom desempenho dos alunos - muito
importante para ambos.
g) Qualificação e atualização em conteúdos
específicos - muito importante para ambos.
h) Número adequado de alunos em sala de aula muito importante para ambos.
i)
Possibilidade
de
assumir
cargos
administrativos – importante para um e pouco importante
para outro.
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j) Diálogo com outros professores sobre
questões da disciplina - muito importante para ambos.
l) Atuação em processo de gestão participativa importante para ambos.
m) Salas de aula adequadas - muito importante
para ambos.
n) Trabalhar em um só local – muito importante
para um e regular para outro.
De acordo a percepção dos dois professores, eles
atribuíram o grau de importância dos fatores que motivam
o aluno, segundo os assuntos e escalas abaixo:
a) Convívio social – muito importante e
importante.
b) Programas e/ou projetos dirigidos aos alunos muito importante e importante.
c) Metodologia de ensino voltada para a
memorização de conteúdos – muito importante para
ambos.
d) Articulação dos conteúdos e sua relação com
a realidade socioambiental e cultural - importante para
ambos.
e) Integração dos espaços de cidadania escolacomunidade - importante para ambos.
f) Maior inclusão social - muito importante e
importante.
g) Facilidade de acesso a informações via
internet – para um é importante e para o outro é
indiferente.
h) Expectativa de melhoria de vida e trabalho
com a formação escolar – muito importante para ambos.
i) Facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer - muito importante para ambos.
j) Aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas - muito importante para ambos.
l) Acesso a fontes bibliográficas variadas –
muito importante e importante.
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m) Estímulo da família - muito importante para
ambos.
n) Estímulo docente e relação professor-aluno muito importante para ambos.
o) Facilidade de deslocamento para a escola muito importante para ambos.
p) Merenda escolar - muito importante para
ambos.
q) Salas de aula adequadas - para um é
importante e para o outro é indiferente.
TEMAS TRANSVERSAIS:
Ambos dizem que já tiveram acesso a
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina; e
que, em suas aulas, incorporam as ideias e sugestões
apontadas por orientações oficiais para o ensino.
Trabalham os seguintes temas transversais em
sala de aula, integrados com as disciplinas ministradas que
também são integradas entre si (ciências, geografia,
português, história e matemática): ética, pluralidade
cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual e
trabalho e consumo. No trabalho de tema transversal existe
a parceria da prefeitura.
Ambos não conhecem o projeto políticopedagógico da escola, não sabendo se ele contempla os
temas transversais.
A definição dos temas a serem trabalhados em
sua disciplina nos eventos escolares de integração (feiras
de ciências, exposições etc.) não está orientada pela
transversalidade.
Os professores atribuíram grau de interesse dos
alunos em determinados temas que estão listados abaixo:
a) Meio ambiente da região (floresta amazônica,
biodiversidade...) – médio.
b) Questões étnicas (indígenas, quilombolas etc.)
– médio e indiferente.

464

c) Problemas ambientais locais (desmatamento,
enchentes, lixo, endemias etc.) – médio.
d) Problemas ambientais globais (aquecimento
global, extinção de espécies etc.) – médio.
e) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão etc.) – alto.
f) Doenças sexualmente transmissíveis, sexo,
gravidez e drogas – um respondeu alto interesse e outro,
baixo interesse.
g) Profissão, emprego e renda - um respondeu
alto interesse e outro, baixo interesse.
h) Esportes e lazer – alto.
i) Equipamentos tecnológicos e eletrônicos –
indiferente.
j) Cultura globalizada (hip hop, funk, grafite
etc.) – um respondeu baixo interesse e o outro, indiferente.
l) Cultura regional (música, dança, festas,
literatura etc.) – baixo.
m) Saúde do corpo e saúde mental – um
respondeu alto interesse e o outro, baixo interesse.
n) Bem estar social (família, religião,
preconceitos etc.) – um respondeu alto interesse e outro,
médio interesse.
o) Violência (doméstica, escolar, gangues etc.) –
um respondeu médio interesse e outro, indiferente.
p) Violência sexual (pedofilia, exploração sexual
etc.) - um respondeu médio interesse e outro, indiferente.
q) Vestuário e veículos – um respondeu alto
interesse e outro, baixo interesse.
r) Línguas locais (oriundas das famílias
linguísticas tupi-guarani, jê, karib) – indiferente.
Os professores consideram que o tema meio
ambiente é o mais importante para ser trabalhado como
tema transversal na escola a sementinha.
INFRAESTRUTURA
PEDAGÓGICO:

DE

APOIO
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A única instalação de infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola é o barracão comunitário,
que é utilizado para suas atividades de aula. Os professores
não utilizam nenhum outro tipo de espaço para realização
de suas aulas.
Os professores entrevistados da escola não
responderam da questão 26 a 35, por não terem a
infraestrutura no local para desempenhar suas atividades.
Com relação à informática comunicaram que os
alunos não utilizam esse recurso como apoio nas
atividades das disciplinas que lecionam e que também não
existe nenhum projeto e capacitação de informática, TV e
rádio pela educação na escola. Também não existe e nunca
existiu na escola cursos de capacitação para o uso de
materiais audiovisuais de apoio didático-pedagógico, e que
estes não existem na escola.
Os professores produzem seu próprio material
didático com recursos disponíveis em seu ambiente
(rochas, plantas, animais etc.).
BIBLIOTECA/ SALA DE LEITURA:
Os recursos materiais e a infraestrutura são:
a) acervo bibliográfico- suficiente - não
a) acervo bibliográfico- adequados - não
b) espaço físico- suficientes - sim
b) espaço físico- adequados - sim
c) mobiliário- suficientes - não
c) mobiliário- adequados - não
d) instalações- suficientes - não
d) instalações- adequados - não
e) manutenção- suficientes - não
e) manutenção- adequados - não
f) computadores- suficientes - não
f) computadores- adequados - não
g) climatização- suficientes - não
g) climatização- adequados - não
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Os professores que participaram da pesquisa
consideram que o acervo bibliográfico não está adequado
para atender sua disciplina; que o acervo da biblioteca é
composto de apenas de livros didáticos; e que os alunos
utilizam a biblioteca/sala de leitura como apoio aos
estudos na disciplina ministrada por esses professores.
LIVRO DIDÁTICO:
Na questão se a escola recebe os livros
didáticos pelo PNLD, um professor respondeu que não e
outro, que às vezes. Um professor diz não saber quem faz a
escolha dos livros didáticos utilizados na escola, o outro
professor respondeu ser a secretária municipal ou estadual.
Ambos os professores utilizam os livros didáticos adotados
pela escola entre outros livros complementares. Utilizam
os seguintes critérios para escolha dos livros didáticos
utilizados em aula: adequação dos conteúdos, apresentação
dos conteúdos (imagens, gráficos, cores, etc.), atualidade
dos conteúdos, abordagem inovadora e qualidade dos
temas e conteúdos. Os professores responderam que o livro
didático utilizado contribui para alcançar os objetivos
propostos para suas disciplinas.
Os professores assinalaram “SIM”, “NÃO”
OU “PARCIALMENTE” para a pertinência das seguintes
afirmativas sobre os livros didáticos:
- Reforçam a metodologia de ensino centrada na
memorização- SIM
- Oferecem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos- um assinalou SIM e
o outro PARCIALMENTE.
- São ricos em relação ao conteúdo e à
apresentação- PARCIALEMENTE.
- Privilegiam os conhecimentos teóricos em
relação aos conhecimentos práticos- um assinalou SIM e o
outro PARCIALMENTE.
- Estão defasados em relação à dinâmica dos
processos de ensino e aprendizagem- PARCIALMENTE.
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- Estimulam a multidisciplinaridade – um
professor assinalou SIM, e o outro NÃO.
- Consistem na principal fonte de leitura e
informação para o aluno- SIM.
- Oferecem estratégias para pesquisa e aplicação
dos conhecimentos- um professor assinalou SIM, e o outro
NÃO.
- Incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos- SIM.
-Aprofundam os conteúdos trabalhados em sala
de aula- SIM.
- Os conteúdos contemplam a realidade e os
elementos culturais locais- um professor assinalou SIM, e
o outro, NÃO.
- Estão adequados às orientações curriculares
oficiais- um assinalou SIM e o outro, PARCIALMENTE.
PLANO DE AÇÃO
Tema delimitado: cultura e história da
comunidade
Resumo do plano: Por não haver nenhum tipo de
registro de como se originou a comunidade, há a
necessidade de fazer uma pesquisa com os moradores mais
antigos para se obter as informações necessárias para a
construção desse histórico e para o registro da memória.
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CROQUI
Cuamba-curicaca
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF MARIOLINO LOPES LOBO
Informações Básicas
Código INEP: 15006026
Escola: EMEIF MARIOLINO LOPES LOBO
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de Locação: RURAL DE VÃ•RZEA
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Mariolino Lopes Lobo, quanto à
coleta de lixo, 97,6% afirmaram que o saneamento não
existe; 2,4% não souberam responder. Em relação ao
destino do lixo produzido e não coletado, 87,5% disseram
que o lixo é queimado e 12,5% disseram que o lixo é
enterrado.
Água: 100% dos entrevistados afirmaram que
são abastecidos por rio/açude/igarapé; 83,3% disseram que
a água é tratada; 10,8% afirmaram que a água não tem
tratamento; e 5,8% não souberam responder. Os moradores
utilizam seus próprios métodos para tratamento caseiro da
água, sendo 74,3% clorada; 23,8% filtrada e 1,9% fervida.
Esgoto: Quando questionados sobre a rede de
esgoto, as respostas foram as seguintes: 99,2% afirmaram
não existir e 0,8% não souberam responder. Sobre o
destino do esgoto do banheiro ou sanitário, 100%
afirmaram destinarem em vala/em céu aberta.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, 75,5% dos entrevistados
possuem ensino fundamental incompleto; 9,1% não sabem
ler nem escrever; 7,3% possuem ensino fundamental
completo; 5,5%, cada, sabem ler e escrever, mas não
frequentaram a escola e possuem ensino médio
incompleto; 2,7% possuem ensino médio completo e 1,8%
possuem ensino superior completo e ensino médio
incompleto.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência (13,5%
cada) foram diarreia e viroses; 12,9% problemas ósseos e
de articulação; 9,4% doenças respiratórias; 8,2%
problemas do coração; 7,6% hanseníase; 5,9% verminoses
e outras doenças; 2,4% diabetes e 1,8% hepatite. Vale
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ressaltar que destes, o percentual de 18,2% afirmaram que
não houve casos de doenças.
As declarações mostraram que 35,4% recorrem a
hospital público quando precisam de atendimento de
saúde; 31,9%, a curandeiros e benzedeiros; 14,6%, a posto
de saúde; 4,9% recorrem a médicos do plano de saúde;
4,2%, a hospital privado; 3,5%, a farmácia e 2,8%, cada,
recorrem a agentes comunitários de saúde e a tratamento
caseiro.
Quanto ao atendimento de saúde, 45,9%
afirmaram não existir; 29,5% consideram regular esse
atendimento; 18% o consideram bom; 4,9% consideram
ruim e 1,6% não souberam responder. Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências, 98,3%
afirmam não existir e 0,8%, cada, consideraram ruim e
bom.
Sobre a assistência social, 94,2% dos
entrevistados testemunharam não existir; 3,3% não
souberam responder; 1,7% afirmaram ser regular e 0,8%
consideraram bom.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 70,8% dos entrevistados não possuem o documento de
propriedade do terreno onde moram; 15,8% não souberam
responder e 13,3% possuem a documentação.
Questionados sobre as características do terreno, 99,2%
dos entrevistados responderam que vivem em áreas
inundáveis/igapó e 0,8% vivem em terra firme. Já a
respeito da casa onde moram, 93,3% disseram que a casa
onde moram é própria; 5,8%, cedida e 0,8% disseram ser
proveniente de posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que
andam de canoa/bajara (48,6%); a pé (36,8%);
cavalo/jegue/mula (11,8%); barca/balsa/lancha (2,3%) e
0,5% utilizam outros transportes.
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Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem: 100% afirmaram não existir.
Urbanização das ruas: 100% afirmaram não
existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
52,5% das respostas, os entrevistados confirmaram que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 22,5% disseram
que apenas 1 trabalha; 14,4% responderam que 2 menores
trabalham; 10,8% dos questionados disseram que 3 ou
mais trabalha,. Quanto à renda familiar, 59,1% possuem
menos de 1 salário mínimo; 34,5% possuem de 1 a 2
salários; 2,7%,cada, sem renda e possuem de 2 a 3 salários
mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 84,5%
afirmaram não existir; 6%, cada, julgaram esse item bom e
afirmam não existir e 1,7%, cada, consideram regular e
ruim.
Tais dados fornecem base para a inferência de
que há ocorrência de violência na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 90% disseram que sim; 9,2% parcialmente e
0,8% não gostam. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 45,8%
disseram que participam às vezes; 35,8% participam na
maioria das vezes e 18,3%, nunca. E quando perguntados
se participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade,
78,3%
responderam
sim;
19,2%,
talvez/depende e 2,5%, não.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (72,5%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
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20,8%, qualidade de ensino; para 2,5%, atendimento ao
portador de deficiência; 2,5%, cursos de qualificação
profissional; 0,8% cada, creche e assistência social.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 70% consideram segurança pública;
13,3%, a programação cultural; 10,8%, as áreas de
lazer/esporte; 5,8%, a limpeza de ruas e terrenos. Sobre o
que consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar,
os resultados apontaram para: 40,2% consideram rios e
lagos; 35,2%, áreas verdes e 24,6%, rios e lagos.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 60% consideram a segurança pública;
30%, áreas de lazer/ esporte e 10%, limpezas de ruas e
terrenos. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 70% consideram mais
importante a qualidade do ar; 10%, áreas verdes; 10%,
praias e balneários e 10%, arborização das ruas.
PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação para essa comunidade
optou-se por escolher realizar o resgate de memória local,
e a pesquisa e diagnóstico da estrutura e organização
pedagógica para detectar os problemas na escola da
comunidade; no entanto o questionário aplicado à
comunidade auxiliou na primeira das ações que consiste
em reunir os comunitários, esse ponto principal norteará
todas as PLANO DE AÇÃO para essa comunidade, dessas
reuniões surgirão lideres que irão reivindicar junto aos
órgãos competentes uma área para esporte e lazer, essa
iniciativa aproxima os comunitários e incentiva mais ações
de melhoria.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF NOR MICHEL GANTUSS
Informações Básicas
Código INEP: 15006107
Escola: EMEF NOR MICHEL GANTUSS
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de Locação: URBANO
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Nor Michel Gantus, 38,8% dos
entrevistados consideram regular a coleta de lixo; 37,5%
consideram ruim; 23,3% consideram bom, 0,4% afirmaram
não existir. Com relação ao destino do lixo, 63,8% dos
entrevistados afirmaram utilizar coleta seletiva de lixo;
30,2% queimam o lixo; 5,5% enterram o lixo; 0,4%
utilizam caçamba de lixo.
Água: De acordo com as respostas, o
abastecimento é feito por poço doméstico (91,5%); o
restante possui rede geral de distribuição (8,5%). 75,3%
dos informantes disseram que a água é tratada; e 24,7%
afirmaram que a água não recebe tratamento. A respeito do
tipo de tratamento, 63,8% responderam que a água é
clorada; 9,8%, filtrada e 1,7%, a água é fervida. Esses
dados mostram que, dos entrevistados dessa escola, pouco
mais de 70% consomem água tratada, embora todos
possuam o mesmo direito.
Esgoto: 34% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto, dos entrevistados 42,1%
declararam ser a fossa séptica o destino dos dejetos; 34%
disseram que os dejetos são jogados a céu aberto/ vala;
18,7%, em sumidouro; 4,7% utilizam a rede comunitária e
apenas 0,4% utilizam a rede geral.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia com 33,3% dos casos, seguida de verminoses com
8,4%; hepatite 6,1%; malária 3,2%; 2,9% diabetes; 2,6%
problemas de coração; 2,3% doenças respiratórias; 2%
problemas ósseos e/ou articulação; 1,4% leptospirose;
1,2% hanseníase, 0,6% problemas de pele; 0,3% câncer;
6%; 15,7% declararam outras. Ressalta-se que o percentual
de 19,4% disse não ter havido ocorrência de nenhuma
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doença, podendo isso ser reflexo de outros fatores que
influenciam na conservação da saúde.
As declarações mostraram que, quando precisam
de atendimento de saúde, 59,1% dos entrevistados
recorrem ao posto de saúde, 18, 7% recorrem ao hospital
público; 9,8%, a hospital privado; 7,7%, a farmácia e 4,7%
recorrem a curandeiros/ bezendeiros.
Quanto ao atendimento de saúde, 34,9% dos
entrevistados
classificaram
como
bom;
34,9%
classificaramr como regular; 26,8%, ruim e 3,4%
declararam não existir atendimento de saúde.
Quando questionados sobre a assistência social,
53,8% afirmaram não existir; 15,7% consideraram ruim;
15,3%, regular; 8,5%, bom; 7,7% não souberam responder.
Habilitação
Observa-se, nos resultados obtidos, que 48,1%
dos entrevistados não possuem documentação; 38,7%
possuem; 13,2% não souberam responder. Questionados
sobre as características do terreno, 84, 3% dos
entrevistados residem em terra firme e 15,7% em áreas
inundáveis (Figura 249). Já quando foram questionados se
a casa onde mora era própria, cedida, alugada, dentre
outros, 91,1% disseram que a casa onde moram é própria;
7,2% disseram que sua residência é cedida e 1,7%
disseram ser alugada.
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Figura 232- Percentual de opiniões relacionados à situação da
habitação.

Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
34,4% andam a pé; 24,4% utilizam moto táxi; 21,9%,
bicicleta; 7,6%, canoa/ bajara; 4,7%, moto; 2,1%, carroça;
1,7%, carro; 0,3%, embarcação/ lancha.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 99,6% relataram que o
abastecimento de água não existe, enquanto que 0,4%
classificaram como ruim o abastecimento.
Urbanização das ruas: 98,3% declararam não
existir e 1,7% consideram ruim a urbanização das ruas
(Figura 23350).
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Figura 233. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que quanto à
renda familiar, 50,6% dos entrevistados recebem menos de
um salário mínimo/ renda ocasional; 40,4% recebem de 1 a
2 salários mínimos mensais; 3,8%, mais de 2 a 3 salários
mínimos mensais; 2,1%, mais de 3 a 5 salários mínimos
mensais; 2,1% disseram não ter renda; 0,9% disseram
receber mais de 5 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 53,6%
classificaram como regular; 21,1% consideraram ruim;
15,2% declararam não existir; 9,3% consideraram bom;
0,8% não souberam responder. Tais dados fornecem base
para a inferência de que há ocorrência de violência urbana
na referida localidade.
Cidadania
Dos entrevistados, 53,6% classificaram como
regular; 21,1% consideraram ruim; 15,2% declararam não
existir; 9,3% consideram bom; 0,8% não souberam
responder. Tais dados fornecem base para a inferência de
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que há ocorrência de violência urbana na referida
localidade.
Visão compartilhada de futuro
Com relação ao item que consideram mais
importante, 86,8% dos entrevistados responderam
atendimento de saúde; 5,3%, curso de qualificação
profissional; 3,9%, atendimento ao portador de deficiência;
3,1%, qualidade de ensino; e 0,9%, creche (Figura 23451).

Figura 234. Item
importante pelos entrevistados

considerado

mais

Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 97,9% responderam saúde pública; 1,7%,
programação cultural; 0,4%, áreas de lazer/ esportes.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 72,8% responderam qualidade do ar; 8,8,
áreas verdes; 8,3%, rios/ lagos; 5,7%, arborização das ruas;
4,4%, praias e balneários.
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PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS –
PEDEOP
IDENTIFICAÇÃO e VÍNCULO
Participaram da pesquisa 10 professores da
Escola Municipal de Ensino Infantil e Municipal Nor
Michel Gantuss, 81,8% dos entrevistados são do sexo
feminino. A idade correspondente aos entrevistados varia
de 62,5% na faixa dos 31 a 40 anos, de 12,5% dos 18 a 30
anos, 12,5% na faixa etária de 41 a 50 anos e 12,5% de 51
a 60 anos.
LOCAL DE TRABALHO
Dos professores entrevistados todos são
concursados. Já o tempo de serviço dos professores pode
ser assim descrito: 42,9% trabalham de seis a dez anos,
28,6% de dois a cinco anos e 28,6% de 11 a 15 anos de
trabalho. Em relação aos segmentos que as professores da
escola Nor Michel Gantuss lecionam, 70% lecionam no
Ensino Fundamental Séries Iniciais (66,6% no terceiro e
quarto ano e 33,4% no primeiro e quinto ano), 40%
lecionam no Ensino Fundamental Séries Finais e 10% na
Educação Infantil, na pré-escola. Dos professores, 40%
lecionam todas as disciplinas e 60% lecionam português,
matemática, história, geografia, ciências, educação artística
e educação religiosa. Dois desses professores lecionam em
outra escola, que é estadual.
FORMAÇÃO E MOTIVAÇÃO
Desses professores, 30% têm formação completa
de curso superior e 20% têm graduação incompleta; 10%
dos professores foram formados no curso normal e 10%
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possuem curso técnico. Dos professores que possuem ou
estão cursando nível superior 50% é em licenciatura plena
e 10%, em bacharelado. Da profissão escolhida, 10%
escolheram biologia; 10%, história; 10%, licenciatura
interdisciplinar de história e geografia; 10%, filosofia;
10%, pedagogia; 20%, matemática; 20%, teologia, e 20%,
magistério. Das instituições em que cursam ou cursaram a
formação de nível superior, 20% caracterizam-se como
instituição pública federal; 10%, instituição pública
estadual e 30%, instituição privada. A maioria (90%)
cursa/cursou no segmento presencial e 10%, a distancia.
Dos professores, 75% informaram já ter
participado de algum curso/formação continuada ou
capacitação didática, sendo que 70% fizeram em
instituição pública, maioria em segmento presencial,
apenas um no segmento semipresencial. Todos
responderam que consideram os conhecimentos teóricos e
práticos adquiridos durante sua formação adequados ou
plenamente adequados ao(s) programa(s)
da(s)
disciplinas(s) que lecionam.
Em seguida serão elencadas em grau de
importância as opiniões sobre as razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: com relação à falta de tempo em função de
carga horária em duas ou mais escolas, a maioria (77,8%)
respondeu como importante e muito importante essa
informação, o restante disse ser pouco importante.
Com relação à falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola, a maioria (54,5%)
respondeu esse ser um fator muito importante para auxiliar
no aumento de procura para aprimoramento e atualização
dos professores, 27,3% disseram ser regular e 18,2%,
indiferente.
A falta de compromisso institucional com a
formação docente é uma razão que a maioria (72,7%) dos
professores que participaram dessa pesquisa, considerou
como um fator muito importante e importante para auxiliar
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no aumento de procura para aprimoramento e atualização
dos professores; 18,2% disseram ser regular e 9,1%,
indiferente.
A falta de vontade e motivação profissional são
fatores que a maioria (54,6%) desses professores, que
participaram dessa pesquisa, disse ser importante muito
importante; 27,3% disseram ser regular; e 18,1%,
indiferente.
A falta de programas de incentivos por parte das
Secretarias de Educação é uma das razões consideradas
muito importante e importante pela maioria (63,7%) dos
professores da escola Nor Michel Gantuss que
participaram como entrevistados do PEDEOP; 27,3%
disseram ser regular; e 9,1%, pouco importante.
Outro aspecto também considerado importante e
muito importante pela maioria (54,6%) desses professores
é a falta de mecanismos de cobrança, especialmente por
parte do estado e do município; para 27,1%, esse aspecto
foi considerado regular; 9,1% disseram ser pouco
importante; e 9,1% disseram ser indiferente.
A falta de possibilidade operacionais em função
da distância física é um aspecto que a maioria dos
professores (70%) considerou como um fator muito
importante para auxiliar no aumento de procura para
aprimoramento e atualização dos professores; 20%
disseram ser regular; e 10%, pouco importante.
A falta de recursos financeiros também é uma
razão que a maioria desses professores (63,7%) considerou
como um fator muito importante e importante para auxiliar
no aumento de procura para aprimoramento e atualização
dos professores; 27,3% disseram ser regular; e 9,1%,
indiferente.
Os professores expressaram a opinião sobre as
razões
que
estimulam
sua
busca
pelo
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.): o
primeiro motivo que estimula as professores da escola Nor
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Michel Gantuss, que participaram como entrevistados do
PEDEOP a busca aprimoramento/atualização profissional
(participação em cursos, eventos, acadêmico-científicos,
workshops etc.), é o interesse pessoal, considerado muito
importante e importante pelos professores.
Outra razão para medir o estímulo desses
professores
na
busca
aprimoramento/atualização
profissional (participação em cursos, eventos, acadêmicocientíficos, workshops etc.), é o incentivo da Secretaria da
Educação, a maioria dos professores (54,6%) considera
muito importante e importante; 27,3% disseram ser
regular; e 18,2%, pouco importante.
A melhoria do desempenho profissional é uma
das razões consideradas muito importante e importante
para os professores no que diz respeito ao estímulo para
busca
do
aprimoramento/atualização
profissional
(participação em cursos, eventos, acadêmico-científicos,
workshops etc.). A melhoria de função/salário na escola
também é um dos motivos considerados muito importante
e importante para maioria dos professores no que diz
respeito
ao
estímulo
para
busca
do
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.).
A maioria desses professores disse ser muito
importante e importante quando a razão para o estímulo
para busca do aprimoramento/atualização profissional
(participação em cursos, eventos, acadêmico-científicos,
workshops etc.) é a oferta de equipamentos de apoio para
docência como ex: computador, internet, kits de formação,
entre outros.
Grande parte dos professores dessa escola
aponta a importância quando a razão para o estímulo para
busca
do
aprimoramento/atualização
profissional
(participação em cursos, eventos, acadêmico-científicos,
workshops etc.) é a oferta de eventos, como exemplo:
cursos, palestras, workshops entre outros, na área de
interesse de cada um deles.

484

A maioria dos professores dessa escola informa
ser muito importante e importante o estímulo para busca
do aprimoramento/atualização profissional (participação
em cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.)
a implementação de temáticas novas e/ou diversificadas.
A maioria dos professores (80%) considerou
positiva a vontade de que sejam ofertados cursos em prol
de melhor desempenho de suas atividades de ensino. Ainda
sugeriram tipos e temas de possíveis cursos que possam
auxiliar em tais atividades, como: Educação Ambiental,
Metodologias para trabalhar a Matemática, Leitura e
Escrita, Curso de Educação Inclusiva, Informática,
Relações Humanas, Libras e Braille, Educação Especial,
Metodologias diversificadas das comunicações, curso
sobre Direitos Humanos, Alfabetização e Letramento,
Planejamento e Projetos e Reciclagem de Materiais.
Incitam temas como: cursos para trabalhar com educação
especial, computação, confecção de material didático,
formação continuada para professores e cursos de
artes/educação artística.
A maioria (88,9%) dos professores dessa escola
que responderam ao questionário do PEDEOP se considera
apta a participar de cursos de educação continuados a
distância.
Na visão do professor por medidas do grau de
importância de fatores que motivam a atuação do
professor, com relação aos recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios, os professores
consideram muito importante e importante. O tempo
destinado para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
também é considerado muito importante e importante por
todos os professores dessa escola que participaram da
pesquisa do PEDEOP. Melhores salários é um fator
considerado muito importante e importante. A articulação
entre alunos, professores e gestores, o interesse e o bom
desempenho dos alunos, a quantidade de alunos adequada
em sala de aula e a qualificação e atualização em
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conteúdos específicos, são razões consideradas muito
importante e importante no estímulo das atividades desses
professores. Para boa parte dos professores entrevistados
(90,9%),
a
possibilidade
em assumir
cargos
administrativos como estímulo em suas atividades é um
aspecto importante e muito importante. A maioria desses
professores (90,9%) acha muito importante e importante o
diálogo com outros professores sobre questões da
disciplina, como estímulo em suas atividades. No aspecto
atuação em processo de gestão participativa como estímulo
nas atividades do professor, os professores dessa escola
responderam esse aspecto ser uma razão importante e
muito importante. Salas adequadas e o trabalho em um só
local são razões consideradas muito importante e
importante no estímulo das atividades desses professores.
Trabalhar em um só local é considerado pela maioria como
aspecto muito importante e importante para motivação do
professor.
Em seguida será descrita a visão dos professores
da escola Nor Michel Gantuss por meio de medidas de
grau de importância dos fatores que motivam o aluno.
Com relação à convivência social e programa ou projetos
dirigidos aos alunos, a maioria dos professores (90,9%)
respondeu ser fatores muito importante e importante ao
estímulo da aprendizagem dos alunos. No aspecto
programas e/ou projetos dirigidos aos alunos como
estímulo aos alunos, 90,9% dos professores responderam
como muito importante e importante.
Na visão desses professores metodologias de
ensino voltadas para memorização de conteúdos quando se
refere a estimular os alunos, é distinta a hierarquização de
importância, 81,9% consideram importante e muito
importante. Com relação à articulação dos conteúdos e sua
relação com a realidade socioambiental e cultural e a
integração dos espaços de cidadania Escola-Comunidade,
os professores responderam ser fatores muito importante e
importante ao estímulo da aprendizagem dos alunos. Para
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o grau de importância no estímulo dos alunos no que diz
respeito à integração dos espaços de cidadania EscolaComunidade; 90,9% dos professores responderam ser
importante e muito importante. Com relação a maior
inclusão social, os professores responderam ser fator
importante e muito importante ao estímulo da
aprendizagem dos alunos.
Para o grau de importância no estímulo dos
alunos, o aspecto facilidade de acesso a informações via
internet foi respondido pela grande maioria dos professores
(81,9%), como razão muito importante e importante;
apenas 7,1% responderam como indiferente.
Com relação à expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar; facilidade de acesso a
contextos informacionais e de lazer; aprendizado por meio
de atividades lúdicas e participativas; acesso a fontes
bibliográficas variadas; estímulo da família; facilidade de
deslocamento para a escola; merenda escolar; e salas de
aula adequadas, os professores responderam ser fatores
importantes e muito importante ao estímulo da
aprendizagem dos alunos.
TEMAS TRANSVERSAIS
Dos professores da escola Nor Michel Gantuss
que participaram do PEDEOP, 90,9% já tiveram acesso a
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina.
Todos disseram que utilizam as ideias e sugestões
apontadas por orientações oficiais para o ensino. Todos
disseram trabalhar algum tema transversal integrado em
suas disciplinas. O tema mais citado (23,1%) foi meio
ambiente; o segundo com 20,5% foi o tema saúde; terceiro
com 17,9%, foi o tema pluralidade cultural; com 15,4%, os
temas orientação sexual e ética; e com 7,7%, trabalho e
consumo.
Todos os professores ainda fazem parceria
desses temas com outras disciplinas além das trabalhadas
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por eles, sendo ciências e geografia as mais citadas com
atividades de temas transversais, com 18,2% de citação. A
disciplina história aparece em segundo lugar com 15,9%
de citação; em terceiro lugar com 13,6% de citação está a
disciplina matemática; português com 8% de citação; 6,8%
de citação para física e biologia; e línguas com 2% de
citação para trabalhos com temas transversais.
A maioria (62,5%) dos professores da Escola
Nor Michel Gantuss que participaram da PEDEOP, diz que
conhece o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola. E
80% desses professores que conhecem dizem que o PPP
contempla temas transversais, como ética, meio ambiente,
cidadania, saúde, pluralidade cultural, letramento e
matemática.
Na definição dos temas a serem trabalhados nas
disciplinas nos eventos escolares de integração (ex: feira
de ciências, exposições, etc.), 50% dos professores
disseram estar orientada pela transversalidade, a outra
metade disse ser por disciplinas especificas; 80% dos
professores disseram estar motivados a realizar e participar
desse tipo de eventos. Quando julgaram o interesse do
alunado em participar desse tipo de eventos, os professores
disseram que é muito alta e alta a motivação dos alunos.
No que diz respeito ao grau de interesse dos
alunos a determinados temas, foi elencado pelos
professores o nível desse interesse, percebe-se que, em
relação ao meio ambiente da região e questões étnicas,
vestuário e veículos, o interesse é médio, já para problemas
ambientais locais e globais, saúde, doenças sexualmente
transmissíveis, esporte e lazer, cultura globalizada, bem
estar social, violência o interesse é muito alto e alto. Para
profissão, emprego e renda, equipamentos tecnológicos e
eletrônicos, o interesse foi de médio a baixo. A cultural
regional e línguas locais foram de alto interesse.
INFRAESTRUTURA
PEDAGÓGICO

DE

APOIO
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Os professores da Escola Nor Michel Gantuss,
informaram que a escola possui sala de aula e biblioteca
como infraestrutura pedagógica. A maioria utiliza apenas
sala de aula e biblioteca. A maioria informa que o espaço
físico da escola e da biblioteca, a mobília, as instalações, a
manutenção, os equipamentos e materiais didáticos,
climatização não são suficientes e nem adequados. Todos
os professores disseram que essas instalações são muito
importantes para realização das atividades de docência.
Metade dos professores (50%) disse utilizar
outros espaços para o ensino e aprendizagem para
desenvolvimento de práticas didáticas de ciências, como
museus e quadra esportiva. Não há computadores e
internet.
A maioria (83,3%) dos professores e alunos não
utiliza tecnologia da informação em suas disciplinas, a
maioria informa que não há projeto de informática na
escola, nem de TV escola, rádio pela educação. A maioria
dos professores informou que na escola há materiais
audiovisuais de apoio didático-pedagógico (filmes,
documentários, séries educativas), mas a maioria também
disse que a escola não recebeu cursos de captação para o
uso desses recursos. A grande maioria dos professores
disse que esses materiais são adequados e atualizados para
o atendimento das demandas de sua(s) disciplina (s), a
maioria utiliza raramente esse material. A maioria utiliza
eventualmente esses recursos em suas aulas e consideram
muito importante esses recursos.
A maioria dos professores que participaram da
PEDEOP (66,7%) disse produzir os próprios materiais
didáticos com recursos disponíveis em seu ambiente (ex:
rochas, plantas, animais, etc.).
BIBLIOTECA E SALA DE LEITURA
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Na escola Nor Michel Gantuss, a maioria dos
professores respondeu que o acervo bibliográfico não é
suficiente, mas é adequado. Em relação ao espaço físico,
mobília,
instalações,
manutenção,
computadores,
climatização a maioria diz não ser suficiente e nem
adequado. A maioria diz que o acervo de livros é
parcialmente adequado para atender as necessidades da
docência. Com relação ao acervo bibliográfico que existe a
maioria é de literatura infantil e juvenil. A maioria não
sabe se os alunos utilizam o espaço da biblioteca e os
livros para estudo das disciplinas.
LIVRO DIDÁTICO
Quando questionados sobre a distribuição dos
livros na escola pelo PNLD, todos informaram que a
escola recebe livros pelo PNLD, e quanto à escolha dos
livros, os que responderam afirmativamente a maioria
disse ser uma comissão de professores que escolhem o
livro.
Quando questionados sobre a utilização dos
livros didáticos ofertados pela escola, todos utilizam, além
de outros livros, revistas e jornais, TV, internet e outros
recursos.
Quanto aos critérios para escolha dos livros que
serão utilizados, a maioria considera a atualidade dos
conteúdos.
Dos professores que foram entrevistados a
maioria informou que o livro didático contribui para o
alcance dos objetivos da disciplina que ministram, o
restante disse que contribuem parcialmente.
Os professores assinalaram “SIM”, “NÃO” ou
“PARCIALMENTE”, para algumas afirmativas sobre os
livros didáticos, que seguem na tabela 1.
Tabela 1: Porcentagens indicando graus
contribuição dos livros didáticos para diversos fatores,
medida em %.
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Reforçam metodologia de ensino
centrado na memorização:
50% SIM;
50% PARCIALMENTE.
São ricos em relação ao conteúdo e à
apresentação:
37,5% SIM,
62,5% PARCIALMENTE.
Estão defasados em relação à dinâmica
dos processos de ensino aprendizagem:
14,3% SIM,
28,6% NÃO,

Oferecem questões problematizadoras e
estimulantes a curiosidade dos alunos:
50% SIM,
50% PARCIALMENTE
Privilegiam os conhecimentos teóricos
em relação aos conhecimentos práticos:
12,5% SIM;
87,5% PARCIALMENTE.
Estimulam a multidisciplinaridade:
75% SIM;
25% PARCIALMENTE.
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57,1% PARCIALMENTE.
Consistem na principal fonte de leitura e
informação do aluno:
75% SIM,
12,5% NÃO,
12,5% PARCIALMENTE.
Incentivam busca de novas informações
e conhecimento:
82,5% SIM,
12,5% PARCIALMENTE.
Os conteúdos contemplam a realidade e
os elementos culturais locais:
62,5% PARCIALMENTE,
25% NÃO,
12,5% SIM.

Oferecem estratégias para pesquisa e
aplicação dos conhecimentos:
75% SIM,
25% PARCIALMENTE.
Aprofundam
os
conhecimentos
trabalhados em sala de aula:
50% SIM,
50% PARCIALMENTE.
Estão adequados às orientações
curriculares oficiais:
28,6% SIM,
71,4% PARCIALMENTE.

PLANO DE AÇÃO
Como Plano de ação para essa comunidade
optou-se por realizar uma campanha de doação de livros
para ampliar o número de exemplares do acervo da escola
e incentivar os alunos a participar da ação fazendo com
que se sintam cada vez mais parte da escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF NOSSA SENHORA DA CONCEICAO I
Informações Básicas
Código INEP: 15006220
EMEIF NOSSA SENHORA DA
Escola:
CONCEICAO I
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de Locação: RURAL DE VÃ•RZEA

493

DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Nossa Senhora da Conceição,
100% das pessoas questionadas responderam não usufruir
da coleta de lixo, assim, os resíduos produzidos e não
coletados, de acordo com as respostas, são queimados
(99%), e enterrado (1%).
Água: Dentre as pessoas entrevistadas, 100%
disseram que não existe rede geral de abastecimento,
assim, 54,3% disseram usar poço doméstico; 43,8 usam
abastecimento comunitário; 1,9% disseram que seu
abastecimento provém de rio, açude, igarapé ou nascente.
Dos entrevistados, 100% declararam que a água não é
tratada, e as formas de tratamento utilizadas são: a
cloração (93,1%), filtragem (3%), 2% fervida e 2% de
outras formas.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto, com isso, a maioria (55,5%)
destina dejetos ao céu aberto; 33,6%, em sumidouros; e
10,9%, em fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
76,6%, seguida dos que possuem ensino fundamental
completo (10,8%); dos que não sabem ler/escrever (3,9%);
dos que possuem ensino médio completo incompleto
(3,9%); dos que possuem ensino médio completo (2,9%);
dos possuidores de ensino superior completo (1%); e dos
possuidores de ensino superior incompleto (1%)
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
doenças respiratórias (22,2%), seguida por outras viroses
(16,7%); diarreia com 15,1% dos casos; problemas do
coração (7,1%); hepatite (4%); verminose (3,2%);
problemas ósseos (4%); dengue (3,2%); diabetes (3,2%);
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hepatite (2,9%); problemas de pele (3,2%); doenças
mentais (1,5%); e malária (0,8%) e outras doenças (0,8%).
Ressalta-se que o percentual de 22,2% disse não ter havido
ocorrência de doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostram que 31,5% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 39,8% recorrem a
postos de saúde; 10,2%, à farmácia; 7,4%, a hospitais
privados; 6,5%, a agentes comunitários; 4,6%, a recorrem
a curandeiros/benzedeiras.
Quanto ao atendimento de saúde, 32,4%
disseram não existir atendimento à saúde; 31,4%
consideram bom; 26,7%, regular; e 9,5% dos entrevistados
consideram ruim. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 81,7% declararam não existir;
4,8% dos entrevistados declararam ser bom; 4,8%, regular;
4,8% não souberam responder; e 3,8%, ruim.
Quando questionados sobre a assistência social,
60,6% dos entrevistados testemunharam não existir; 15,4%
disseram ser bom; 13% disseram não saber; 11,1%
disseram ser regular; 5,8%, ruim. Outro dado de avaliação
foi a qualidade do ensino, cujos resultados mostraram que
63,8% consideram este item bom; 30,5% consideraram
regular; 4,8% consideram o item ruim; e 2,9% não
souberam responder; e 1,9% declararam não existir.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 69,2% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno; 27,9% possuem, enquanto 2,9%
não souberam responder. Dessa forma a falta de
formalidade fica visível na metade das respostas sobre esse
aspecto questionado. Questionados sobre as características
do terreno, 100% dos entrevistados responderam que
vivem em área de terra firme. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 84,8% dos entrevistados disseram
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que a casa onde moram é própria; 12,4%, cedida; e 2,9%,
assentamento rural.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam: 31,1%
utilizam canoa; 14,6% andam a pé; 12% andam de moto;
11,2% utilizam ônibus; 11,6% andam de bicicleta; 10,9%
usam carroça/carro de boi; 9,4%, moto táxi; 8,8%, cavalo;
6,1% utilizam carro; 0,4%, canoa; e 1,1%, carro.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 49,5% relataram que o
abastecimento de água não existe, 41,9% declararam ser
bom; 6,7%, regular; e 1,9%, ruim.
Urbanização das ruas: 74,3% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 13,3%
disseram ser ruim; 6,7% disseram ser boa; e 5,7% disseram
ser regular (Erro! Fonte de referência não
ncontrada.53).

Figura 235- Percentual de opiniões sobre urbanização nas ruas

Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
53,4% das respostas, os entrevistados confirmaram que
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nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 23,3%
responderam que três ou mais menores contribuem com a
renda familiar; 13,6% dos questionados disseram que dois
menores trabalham; 9,7% responderam que 1 apenas
trabalha. Quanto à renda familiar, 75,2% recebem menos
de 1 salário mínimo; 22,9% possuem renda de 1 a 2
salários mínimos; 1% de 2 a 3 salários; e 1% se declarou
sem renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: os entrevistados afirmaram
que não existe segurança pública na sua comunidade. Tal
dado fornece base para a inferência de que há ocorrência
de violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 99% disseram que sim; e 1% não. Isso
chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.); 56,7% responderam que
participam às vezes; 26,9%, na maioria das vezes; e 16,3%
nunca participam das atividades. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 78,1% participariam; 19%, talvez; e 2,9%
não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (77,1%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; 10,5%
apontaram a qualidade do ensino; 4,8%, construção de
creches; 3,8%, cursos de qualificação profissional; para
2,9% o item mais importante é o atendimento aos
portadores de deficiência; e para 2,4%, assistência social; e
para 1%, assistência social (Figura 23654).
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Figura 236. Item considerado mais importante pelos
entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 52,4% responderam áreas de
lazer/esporte; 20%, segurança pública; 20%, programação
cultural; e 7,6%, a limpeza de ruas e terrenos. Também
foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 33,3%, os rios e lagos; 32,4% consideram
mais importantes a qualidade do ar; 24,8%, as áreas
verdes; 6,7%, praias; e 2,9%, arborização de ruas.
PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação a primeira sugestão é reunir
dados com moradores antigos para escrever um documento
sobre a história local, isso deveria ter ocorrido no quesito
resgate de memória local, porém não foi realizado. Em
seguida, baseado no DSA como quesito mais importante,
os moradores relatam a importância da saúde e com
relação a isso as principais ações imediatas seriam destino
adequado ao lixo e esgoto da comunidade. Em seguida os
moradores relataram a importância de áreas de lazer e sem
dúvida a principal delas é a utilização de um local para um
campo de futebol.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF NOSSA SENHORA DO PERPETUO
SOCORRO II
Informações Básicas
Código INEP: 15006247
EMEIF NOSSA SENHORA DO
Escola:
PERPETUO SOCORRO II
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL

–

RML
O resgate da memória local foi constituído por
meio da construção histórica, tradicional e cultural,
trazendo a realidade dos residentes da comunidade.
No ano de 1977, a comunidade Boqueirão foi
fundada pelo senhor Manoel Israel Ribeiro, mais
conhecido como Nicolau, que morava na comunidade
Praia Grande e veio para esse local chamado Boqueirão.
As primeiras famílias foram do senhor Nicolau,
Raimundo Valdinor, Juracy, Esmerindo e Hortêncio, ao
todo a comunidade foi formada por 23 famílias.
A comunidade está situada às margens direita do
rio Curuá a 7 km acima do Quilombo Pacoval, e apresenta
características de terra firme e de várzea.
Antes considerada localidade, Boqueirão tornouse comunidade em outubro de 1988, devido à mudança de
estrutura que houve no local, onde foi construída uma
igreja católica, um clube e a escola.
A escola Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi
fundada em 1988, e teve como primeira professora a
senhora Maria Valdecir Amorim Ribeiro, que lecionava do
pré a 4ª série, com pelo menos 47 alunos. O nome da
escola é o mesmo nome da padroeira da comunidade. A
igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi fundada em
1987. A primeira missa foi celebrada no dia 10 de março
de 1988, pelo Frei Hermano.
O clube de esporte inicialmente recebeu o nome
de Mato Grosso e dez anos depois trocaram o nome para
Vasco da Gama, fundado pelo Senhor Geraldo Caripuna.
O Senhor Raimundo Valdinor foi primeiro
dirigente da comunidade, a senhora Maria Valdecy foi a
primeira secretária, que ajudava os movimentos sociais e
religiosos da comunidade. Atualmente o coordenador da
comunidade e da igreja é o Sr. Manoel Israel Amorim
Ribeiro Filho, filho do fundador da comunidade.
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A população atual do Boqueirão é formada por
52 pessoas distribuídas em 13 famílias.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Nossa Senhora do Perpétuo do
Socorro II, 91,7% das pessoas questionadas responderam
não usufruir da coleta de lixo; 8,3% consideram ruim a
coleta de lixo. O destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é a queimada
(91,7%) e a mata (8,3%).
Água: De acordo com as respostas, o
abastecimento é vindo de poço doméstico (83,3%) e de rio,
açude, lago, igarapé ou nascente (16,7%). Dos
entrevistados, 100% declararam que a água não é tratada,
por isso recorrem a tratamentos feitos por eles próprios,
sendo, 100% por cloração.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto, com isso, a maioria (83,3%)
destina dejetos ao céu aberto; e 16,7% utilizam
sumidouros.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
91,7%; e os que possuem ensino fundamental completo,
com 8,3%.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (15,4%), seguida pelas viroses com 15,4%, e dos
casos e malária com também 15,4%. Ressalta-se que o
percentual de 53,8% disse não ter havido ocorrência de
nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
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As declarações mostraram que 68,8% recorrem
ao posto de saúde e 31,3% aos hospitais públicos para seu
atendimento.
Quanto ao atendimento de saúde, 96% dos
entrevistados consideram regular esse atendimento; e 4% o
consideram bom. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 66,7% dos entrevistados
declararam não existir; 16,7% consideraram ruim; 8,3%,
bom; e 8,3% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
50% dos entrevistados julgam regular; 25%, ruim; 16,7
consideram bom; e 8,3% não souberam responder. Outro
dado de avaliação foi a qualidade do ensino, cujos
resultados mostraram que 66,7% consideraram bom e
33,3% consideram este item regular.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 100% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno, dessa forma a falta de formalidade
fica visível nas respostas sobre esse aspecto questionado.
Questionados sobre as características do terreno, 100% dos
entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme . Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 91,7%
disseram que a casa onde moram é própria e 8,3%
disseram que sua residência é cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que: a
maioria anda a pé (24,5%); 22,4% usam ônibus; 22,4%,
moto táxi; 20,4%, carroça/carro de boi; 4,1% utilizam
canoa/bajara; 4,1%, cavalo/jegue/mula; e 2% andam de
moto.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 91,7% relataram que não
existe o abastecimento de água e 8,3% disseram ser ruim.
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Urbanização das ruas: 91,7% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas e 8,3%
disseram ser ruim (Erro! Fonte de referência não
ncontrada.56).

Figura 237- Percentual de opiniões sobre urbanização nas ruas

Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
91,7% das respostas, os entrevistados confirmaram que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; e 8,3%
responderam que apenas um menor trabalha e contribui
com a renda familiar. Quanto à renda familiar, 75%
recebem menos de 1 salário mínimo e 25% possuem renda
de 1 a 2 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 91,7%
julgaram não existir e 8,3% consideram regular. Tais
dados fornecem base para a inferência de que há
ocorrência de violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
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quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 66,7% responderam que participam na
maioria das vezes e 16,7% participam às vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 83,3% participariam e 16,7%
responderam talvez.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (83,3%), o aspecto
mais importante é o atendimento à saúde; para 8,3% o item
mais importante é a qualidade de ensino; e para 8,3%,
cursos de qualificação profissional (

Figura 238257).

Ainda sobre o que os entrevistados consideraram
mais importante, 66,7% responderam as áreas de
lazer/esporte; 25%, a segurança pública; e 8,3% a limpeza
de ruas e terrenos. Também foram questionados sobre o
que consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 41,7% consideram mais
importantes as áreas verdes; 33,3%, os rios e lagos, e 25%,
a qualidade do ar.

505

Figura 238. Item considerado mais importante pelos
entrevistados

PEDEOP
Local de trabalho: nestas escolas a maioria dos
docentes são mulheres (100%) de faixa etária variando
entre 41 a 50 anos, sendo que a maioria é concursada
(100%), apresentando entre 2 a 5 anos trabalhando a partir
de concurso (100%). Lecionam nas séries iniciais do
ensino fundamental (100%); atuam em turmas
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multisseriadas e não exercem outra atividade na escola e
nem lecionam em outras escolas.
Formação e motivação: A maioria dos
professores cursou parcialmente uma graduação (100%),
sendo a maior parte (100%) do tipo licenciatura plena. Em
relação à instituição, 100% cursaram em unidades federais,
e de forma presencial. Quanto à formação continuada,
100% responderam ter participado de cursos de
capacitação em instituição pública municipal de forma
presencial e consideraram adequados (100%) os programas
das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (100% importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (100% muito importante), falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(66,7% muito importante), falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola (100% muito importante),
falta de compromisso institucional com a formação
docente (100% importante), falta de vontade e motivação
pessoal (100% regular), falta de programas de incentivos
por parte das secretarias de educação (100% muito
importante); 3º) falta de possibilidades operacionais em
função da distância (100% indiferente), falta de tempo em
função de composição de carga horária em duas ou mais
escolas (100% indiferente).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (100% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
de interesse (100% regular); 3º) Melhoria de função/salário
na escola (100% muito importante), temáticas novas e/ou
diversificadas (100% muito importante), interesse pessoal
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(100% muito importante), melhoria do desempenho
profissional (100% muito importante); 4º) Incentivo por
parte da Secretaria de Educação (100% muito importante).
Dos entrevistados, 100% desejam a oferta de
cursos, sendo o curso requerido o de educação inclusiva
(100%).
Quanto aos fatores que motivam o professor,
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos
(100% muito importante), qualificação e atualização de
conteúdos específicos (100% muito importante), número
adequado de alunos em sala de aula (100% muito
importante), (100% muito importante); 2º) Recursos
didáticos para implementar práticas, inclusive laboratório
(100% muito importante), tempo destinado à disciplina
para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (100%
muito importante), melhores salários (100% muito
importante, salas de aula adequadas (100% muito
importante), trabalhar em um só local (100% muito
importante), articulação entre alunos, professores e
gestores (100% muito importante), bom desempenho dos
alunos (100% muito importante), possibilidade de assumir
cargos administrativos (100% muito importante), atuação
em processo de gestão participativa (100% muito
importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural
(100% muito importante), expectativa de melhoria de vida
e trabalho com a formação escolar (100% muito
importante), estímulo da família (100% muito importante),
estímulo docente e relação professor-aluno (100% muito
importante), merenda escolar (100% muito importante),
salas de aula adequadas (100% muito importante); 2º)
convívio social (100% muito importante), programas e/ou
projetos dirigidos aos alunos (100% importante),
metodologia de ensino voltada para a memorização do
conteúdo (100% muito importante), integração dos espaços
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de cidadania escola-comunidade (100% importante), maior
inclusão social (100% muito importante), facilidade de
acesso à informação via internet (100% importante),
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer
(100% importante), aprendizado por meio de atividades
lúdicas e participativas (100% muito importante), acesso a
fontes bibliográficas variadas (100% importante),
facilidade de deslocamento para a escola (100% muito
importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100% dos professores afirmaram não ter
recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina e aqueles que as receberam utilizaram essas
orientações em suas aulas e trabalharam algum tema
transversal em sua disciplina. São trabalhados integrados
aos conteúdos disciplinares, em parceria com outras
disciplinas, sendo que na escala de associação de
densidade temos: Português e História (100%). Os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições. 100% dos entrevistados
alegaram não conhecer o projeto político pedagógico
(PPP) da escola, e dizem (100%) não saber se o PPP
contempla os temas transversais. 100% sentem-se
motivados em participar desses eventos, e a maioria dos
alunos estaria altamente motivada a participar (100% alta),
principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º)
Violência (doméstica, escolar, gangues, etc.) (100%
médio) 2º) meio ambiente da região (floresta amazônica,
biodiversidade) (100% médio), problemas ambientais
locais (desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc.)
(100% alto), problemas ambientais globais (100% média),
cultura regional (música, dança, festas, literatura, etc.)
(100% regular), saúde do corpo e saúde mental (100%
alto), bem estar social (família, religião, preconceitos, etc.)
(100% alto); 3º) doenças sexualmente transmissíveis, sexo,
gravidez e drogas (100% baixo); 4º) Saúde (doenças
crônicas, câncer, diabetes, hipertensão, etc.) (100%
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médio); 5º)questões étnicas (indígenas, quilombolas, etc.)
(100% médio); 6º) violência sexual (pedofilia, exploração
sexual, etc.) (70% regular), equipamentos tecnológicos e
eletrônicos (100% indiferente), cultura globalizada (hip
hop, funk, grafite, etc), (100% indiferente); 7º) vestuário e
veículos (100% médio); 8º) profissão, renda e emprego
(100% médio), línguas locais (oriundas das famílias tupiguarani, jê, karib) (100% indiferente). No contexto escolacomunidade os principais temas mencionados como
importantes para serem trabalhados transversalmente
foram: ética (11,1%), meio ambiente (29,6%), orientação
sexual (7,4%), pluralidade cultural (18,5%), saúde
(29,6%).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (100%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acervo bibliográfico não é
adequado (0%). A maior parte (0%) afirmou que os alunos
não utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de sua
disciplina.
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Em referência aos livros didáticos, os
professores afirmaram (100%) serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que a
comissão de professores escolhe estes livros (100%), e são
utilizados pelos professores (100%). Além destes, outros
livros são utilizados pelos docentes no preparo das
atividades de ensino e eventos escolares (100%) e que têm
como critério principal empregado para a adequação dos
conteúdos (100%). O fato de contribuírem (100%) para o
alcance dos objetivos propostos para a sua disciplina,
reforçam (100%) a metodologia de ensino centrada na
memorização, e oferecerem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos (100%), mas, são
parcialmente ricos em relação ao conteúdo e à
apresentação
(100%),
privilegiam
parcialmente
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (100%) e não estão defasados em relação à
dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem (100%),
muito
embora,
estimulem
parcialmente
a
multidisciplinaridade (100%).
Os livros didáticos constituem fonte parcial de
leitura e informação para o aluno (100%) e, desta forma,
oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos (100%) e incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos (100%), aprofundando os
conteúdos trabalhados em sala de aula (80%), não
contemplam a realidade e os elementos culturais locais
(100%), e, estão adequados às orientações curriculares
oficiais (100%).
PLANO DE AÇÃO
Com relação ao saneamento da comunidade,
onde a escola está inserida, como PLANO DE AÇÃO
devem ser implantados em caráter de urgência a coleta de
lixo, bem como instalação de um aterro para destinação
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deste; com relação ao abastecimento de água são
necessárias implementações de poços artesianos que
abasteçam toda a comunidade com água potável e de boa
qualidade. Com relação ao esgoto, devem ser implantadas,
primeiramente, fossas sépticas para depois ser feito um
sistema de tratamento adequado de maneira que os
resíduos da comunidade não contaminem os lençóis
freáticos tampouco os rios que a cercam. A questão da
educação também preocupa, pois 91,7% da comunidade
não possuem o fundamental completo, a ação necessária
para reverter esses dados seria oferta de curso noturno para
aqueles da comunidade que desejassem finalizar seus
estudos.
Com relação à escola da comunidade, as ações
necessárias são sem dúvida a melhora da remuneração dos
docentes e a oferta de incentivos para melhoria da
qualidade de ensino. É necessária a melhoria da
infraestrutura da escola e principalmente o aumento da
oferta de material didático para auxiliar o docente a
cumprir com sua missão de lecionar, ampliação do acervo
da biblioteca e instalação de laboratório de informática
com acesso à internet, além de outros laboratórios e
instrumentos audiovisuais para melhorar a didática em sala
de aula. De todos os problemas relatados, a infraestrutura é
sem dúvida o mais preocupante.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF PROF CONSTANCIA TOMAZIA DOS
SANTOS
Informações Básicas
Código INEP: 15006301
EMEIF PROF CONSTANCIA TOMAZIA
Escola:
DOS SANTOS
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
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URBANO
Locação:
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DIAGNÓSTICO

SOCIOAMBIENTAL

-

DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Constância Tomásia, 65%
consideram ruim a coleta de lixo; 31,7%, regular e 3,3%,
boa. As respostas mostraram que o lixo é, em 66,7% dos
casos, coletado pelo serviço de limpeza; e em 33,3%,
queimado.
Água: Quanto à fonte de abastecimento: 66,7%
afirmaram que a água provém de poço doméstico; e 33,3%
responderam que a água é abastecida pela rede geral. Dos
entrevistados, 10% afirmaram que a água é fervida e 6,7%,
filtrada .
Esgoto: 96,7% afirmaram a não utilização deste
serviço. Quanto ao destino do esgoto: 73,3% utilizam fossa
séptica e 26,7% utilizam sumidouro.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
que possuem ensino fundamental incompleto (41,7%);
ensino médio completo (20%); ensino médio incompleto
(13,3%); não sabem ler nem escrever (10%); sabem ler e
escrever, mas não frequentaram a escola (10%); ensino
fundamental completo (6,7%); ensino superior incompleto
(1,7%); e possuem ensino superior completo (1,7%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram as doenças
que ocorreram com maior incidência nos últimos 12
meses: 15% diarreia; 8,3% hepatite; 6,7%, cada, viroses;
problemas respiratórios e verminoses; 3,3%, cada,
problemas de pele; problemas do coração; problemas
ósseos/ articulação e leptospirose; 1,7%, cada, “outros”,
malária, diabetes e dengue.
As declarações mostraram que, quando os
comunitários precisam de atendimento médico, 46,7%
recorrem a hospitais públicos; 28,3%, a posto de saúde;
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20%, à farmácia; 3,3%, a hospital privado; e 1,7% ao
médico do plano de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 51,7%
consideram regular; 38,3%, ruim; 6,7% afirmaram não
existir; e 3,3% consideram bom.
Quando questionados sobre atendimento ao
portador de deficiência, 76,7% afirmam não existir; 11,7%
consideram ruim; 6,7% não souberam responder; e 5%
consideraram regular. Quando questionados sobre a
assistência social, 51,7% consideram ruim; 25%, regular;
16,7% afirmaram não existir; 3,3%, bom; e 3,3% não
souberam responder. Outro dado de avaliação foi a
qualidade do ensino, cujos resultados mostraram que
73,3% consideraram bom; 18,3%, regular; 5%
consideraram ruim; 3,3% afirmaram não saber.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 56,7% dos entrevistados possuem documentação;
41,7% não possuem; e 1,7% não souberam responder.
Questionados sobre as características do terreno, 100% dos
entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme e nenhum em áreas inundáveis. Já quando
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dentre outros, 86,7% disseram que a casa onde
moram é própria; 10%, cedida e 3,3%, alugada.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que: a
maioria (37,6%) anda a pé; 27,7% utilizam bicicleta;
17,8%, moto; 5,9%, moto- táxi; 5%, canoa- bajara; 3%,
carro; 2%, carroça/carro de boi; e 1%, barca/ balsa/ lancha.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 86,7% consideram ruim;
8,3%, regular; e 5% disseram não haver abastecimento de
água.
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Urbanização das ruas: 65% afirmaram não
existir; 30% classificaram como ruim; 5% classificaram
como bom e regular (Erro! Fonte de referência não
ncontrada.59).

Figura 239- Percentual de opiniões sobre urbanização nas ruas

Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
A respeito da quantidade de menores de 18 anos
que contribuem com a renda familiar, seguem as respostas:
78,3% dos entrevistados afirmaram nenhum; 18,3%
responderam que apenas um menor trabalha; e 3,3%, de
dois a três.
Analisando os gráficos, percebe-se que 55%
possuem de um a dois salários mínimos; 31,7%, menos de
um salário mínimo mensal/ renda ocasional; 11,7%
possuem de dois a três salários mínimos; e 1,7%
afirmaram possuir mais de 5 salários mínimos mensais.
Cultura e lazer
Segurança pública: 65% consideram ruim;
25%, regular; 8,3% e 1,3% afirmaram não existir; e 1,7%
classificaram boa a segurança pública.
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Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 93,3% responderam que sim; e 5% disseram
que gostam parcialmente; e 1,7%, não. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 56,7% responderam às vezes; 33,3%, na
maioria das vezes; e 10%, nunca. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiam a comunidade,
88,3% responderam que sim; 8,3%, talvez/ depende; e
3,3%, não.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (75%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde, seguido
de 15% curso de qualificação profissional; 5% creche; e
3,3% qualidade de ensino (Figura 24060).

Figura 240. Item considerado mais importante pelos
entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 73,3% responderam segurança; 13,3%,
limpezas de ruas e terrenos; 10%, áreas de lazer/ esporte; e
3,3%, programação cultural. Também foram questionados
sobre o que consideram mais importante entre: áreas
verdes, arborização das ruas, praias, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 55%
consideram a qualidade do ar; 15%, áreas verdes; 13,3%,
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arborização das ruas; 11,7%, rios e lagos e 5%, praias e
balneários.
PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação, o tratamento da água,
assim como o destino ideal o lixo, deve será abordado,
uma vez que a diarreia foi a principal queixa de saúde da
comunidade. É plano, também, retornar à comunidade para
realizar o resgate da memória local, assim como Pesquisa e
Diagnóstico da Estrutura e Organização Pedagógica da
Escola Pública da comunidade.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
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Integração:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL - DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Ramiro Brito, 100% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo, com isso, o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é a queimada em
100% dos casos.
Água: De acordo com as respostas, o
abastecimento é feito por rio/ açude/ lago/ igarapé/
nascente (100%). Dos entrevistados, 94% declararam que a
água é tratada; e 6% disseram que a água chega sem
tratamento, embora as formas de tratamento caseiras
utilizadas sejam: filtragem (96%) e a fervura (4%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto, com isso 100% destinam dejetos
em vala a céu aberto.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto (49%),
seguida dos que possuem ensino fundamental completo
(22,4%); dos que possuem ensino médio incompleto
(14,3%); dos que possuem ensino médio completo
(14,3%); dos que não sabem ler nem escrever (4,1% ); e
dos que sabem ler e escrever, mas não frequentaram a
escola (4,1%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
verminoses (30,8%), seguida por diarreia (21,2%);
problemas do coração (7,7%); diabetes e problemas do
coração (com 3,8% cada). Ressalta-se que o percentual de
26,9% disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
na conservação da saúde.
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As declarações mostram que 60% recorrem a
hospitais públicos e 40% recorrem a posto de saúde para
seu atendimento.
Quanto ao atendimento de saúde, 56% dos
entrevistados declararam ser bom; 42%, regular; e 2%,
ruim. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 60% dos entrevistados declararam não existir;
24% consideraram regular; 10% ruim e 6% não souberam
responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
94% dos entrevistados testemunharam não existir; 4%
consideram bom e 2% regular, mostrando assim outra
deficiência. Outro dado de avaliação foi qualidade do
ensino, cujos resultados mostraram que 72% afirmaram
não existir; 18% consideraram bom; 10% consideraram
regular.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 86% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno e 14% possuem, dessa forma a falta
de formalidade fica visível na maioria das respostas nesse
aspecto questionado. Questionados sobre as características
do terreno, 96% dos entrevistados responderam que vivem
em áreas inundáveis e 4% áreas marginais a rios sujeitos a
fenômenos de terras caídas (261). Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 53,2% disseram que a casa onde
moram é própria e 46,8%, cedida.
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Figura 241. Situação do terreno
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
metade anda canoa/bajara (50%) e a outra metade (50%)
anda a pé.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: 98% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas e 2%
consideram regular (Figura 24262).
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Figura 242. Percentual de opiniões sobre urbanização
nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em 52%
das respostas, os entrevistados confirmaram que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 32% responderam que 1
apenas trabalha e 16% dos questionados disseram que dois
menores trabalham. Quanto à renda familiar, 88% recebem
menos de 1 salário mínimo; 10% não possuem renda e 2%
de 1 a 2 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 60%
consideram inexistente a segurança pública e 40%
consideram ruim. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 98% responderam que participam às vezes; e
2% nunca participam. E quando perguntados se
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participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 72% responderam que talvez participassem;
20% participariam; e 8%, não.

Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (86%) o aspecto
mais importante é o atendimento à saúde; e para 14% o
item mais importante é a qualidade do ensino (Figura
2433).

Figura 243. Item considerado mais importante pelos
entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 52,5% consideram áreas de lazer/
esporte; 45%, segurança pública; e 2,5%, limpeza de ruas e
terrenos. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 58% consideram mais
importantes rios e lagos; 40%, áreas verdes; e 2%
consideram a qualidade do ar.
PLANO DE AÇÃO – PA
Por não haver nenhum tipo de registro de como
se originou a comunidade, há a necessidade de fazer uma
pesquisa com os moradores mais antigos, para que as
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informações necessárias sejam obtidas, e assim iniciar a
construção desse histórico, para o registro da memória.
Também é importante aplicar o questionário para
confecção da Pesquisa e Diagnostico da Estrutura e
Organização Pedagógica da Escola. No entanto medidas
mais urgentes de ação na comunidade podem ser tomadas
de imediato, tais como tratamento de água e destino
adequado para lixo e demais dejetos domiciliares, evitando
doenças comuns como as verminoses relatadas nas
entrevistas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF ROSA DE SARON
Informações Básicas
Código INEP: 15006336
Escola: EMEIF ROSA DE SARON
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Rosa de Saron, 100% dos
entrevistados declararam não usufruir de coleta de lixo e
direcionam 100% desse material para ser queimado como
destino final.
Água: As respostas mostraram que o
abastecimento de água é feito, em 91,7% dos casos, por
meio de poço doméstico; e em 8,3%, por bicão/cacimba.
Dos entrevistados, 100% declaram que a água é clorada.
Esgoto: De todos os entrevistados, 60,9%
declararam não possuir rede pública de esgoto, com isso,
despejam os dejetos a céu aberto, enquanto que 17,4%
despejam o esgoto em fossa séptica e 21,7% em
sumidouro.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, as faixas dominantes são a
dos que sabem ler e escrever, mas não frequentaram a
escola (60,3%); os possuidores de ensino fundamental
incompleto, com 60,3%; os restantes (9,1%) possuem
ensino fundamental completo e outros 9,1% ensino médio
completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
viroses (38,2%), doenças respiratórias (11,8%),
verminoses (14,7%), diarreia (11,8%); hanseníase (11,8%),
e o restante (11,8%) disse não ter havido ocorrência de
nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostram que 30,4% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 0% recorrem à
farmácia; 34,8% Postos de saúde e 30,4% a agentes
comunitários. (essa porcentagem está errada!)
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Quanto ao atendimento de saúde, 43,5% dos
entrevistados consideram bom. Em relação ao atendimento
aos portadores de deficiências, 56,5% dos entrevistados
declararam ser inexistente.
Quando questionados sobre a assistência social,
82,6% dos entrevistados testemunharam não existir. Outro
dado de avaliação foi qualidade do ensino, cujos resultados
mostraram que 100% o julgam bom.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados
obtidos, que 100% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno. Questionados sobre
as características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dentre outros, 100% disseram que a casa
onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam: ônibus
(39,3%); moto (21,4%); carroça (16,1%); bicicleta
(23,2%).
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
69,6% das respostas, os entrevistados confirmaram que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 4,3%
responderam que três ou mais menores contribuem com a
renda familiar; e 8,7% responderam que dois menores
trabalham. Quanto à renda familiar, 34,8% recebem menos
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de 1 salário mínimo; 65,2% possuem renda de 1 a 2
salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: todos os entrevistados
julgam não existir. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que sim. Isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 33,3% responderam que maioria das vezes;
4,2%, nunca; e 62,5% responderam que só participam às
vezes. E quando perguntados se participariam de projetos
que beneficiariam sua comunidade, 82,6% disseram que
participariam; 4,3% disseram que não; e 13%, talvez.
Visão compartilhada de futuro
Para 95,7% dos entrevistados o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 39,1% consideram a segurança pública;
34,8% programação cultural e 26,1 áreas de lazer/esporte
(Figura 244).
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Figura 244.
Item
importante pelos entrevistados

considerado

mais

Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
E 100% dos entrevistados consideram mais importante
qualidade do ar.
PEDEOP
Local de trabalho: nesta escola 100% dos
docentes são do sexo masculino, de faixa etária variando
entre 41 a 50 anos, sendo que a maioria é contratada
(100%), apresentando estes 6 a 10 anos trabalhando a
partir de contrato (100%); lecionam nas séries iniciais do
ensino fundamental (100%); atuam em turmas
multisseriadas e não exercem outra atividade na escola e
nem lecionam em outras escolas.
b) Formação e motivação: Todos os
professores estão cursando uma graduação (100%), sendo
a maior parte (100%) do tipo licenciatura plena. Em
relação à instituição todos cursam em unidades federais e
de forma presencial. Quanto à formação continuada, todos
responderam ter participado de cursos de capacitação em
instituição pública municipal de forma presencial e
consideraram plenamente adequados (100%) os programas
das disciplinas que lecionam.
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Em escala de importância, os professores
apontaram as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (100% muito importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município, falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (100% regular), falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de
compromisso institucional com a formação docente, falta
de vontade e motivação pessoal, falta de programas de
incentivos por parte das secretarias de educação (50%
muito importante ou importante e indiferente); 3º) falta de
possibilidades operacionais em função da distância, falta
de tempo em função de composição de carga horária em
duas ou mais escolas (100% importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (100% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
de interesse (100% importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola, temáticas novas e/ou
diversificadas, interesse pessoal, melhoria do desempenho
profissional (100% muito importante); 4º) Incentivo por
parte da Secretaria de Educação (100% muito importante).
Todos desejam a oferta de cursos, mas não
indicaram qual.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos,
qualificação e atualização de conteúdos específicos,
número adequado de alunos em sala de aula, (100% muito
importante); 2º) Recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratório, tempo destinado à
disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
melhores salários, salas de aula adequadas, trabalhar em
um só local articulação entre alunos, professores e
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gestores, bom desempenho dos alunos, possibilidade de
assumir cargos administrativos, atuação em processo de
gestão participativa (100% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação
professor-aluno, merenda escolar, salas de aula adequadas
(100% muito importante); 2º) convívio social, programas
e/ou projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino
voltada para a memorização do conteúdo, integração dos
espaços de cidadania escola-comunidade, maior inclusão
social, facilidade de acesso à informação via internet,
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer,
aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, acesso a fontes bibliográficas variadas,
facilidade de deslocamento para a escola (100% muito
importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100 % dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
tema indicado: meio ambiente. São trabalhados integrados
aos conteúdos disciplinares, em parceria com outras
disciplinas, sendo que na escala de associação de
densidade temos: Ciências (50%) e Estudos Amazônicos.
Os professores afirmaram não trabalhar temas transversais
em parceria com outras instituições. O curioso é que todos
os entrevistados alegaram desconhecer o projeto político
pedagógico da escola, e por conta disso, não sabem se ele
contempla os temas transversais. Todos se sentem
motivados em participar desses eventos, e a maioria dos
alunos estaria altamente motivada a participar (100%
muito alta), principalmente na seguinte escala de
prioridade: 1º) Violência (doméstica, escolar, gangues,
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etc.) 2º) meio ambiente da região (floresta amazônica,
biodiversidade),
problemas
ambientais
locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc.),
problemas ambientais globais, cultura regional (música,
dança, festas, literatura, etc.), saúde do corpo e saúde
mental, bem estar social (família, religião, preconceitos,
etc.), (100% muito importante ou importante); 3º) doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (100%
médio); 4º) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão, etc.) (100% muito importante); 5º)questões
étnicas (indígenas, quilombolas, etc.) (100% importante);
6º) violência sexual (pedofilia, exploração sexual, etc.),
equipamentos tecnológicos e eletrônicos, cultura
globalizada (hip hop, funk, grafite, etc.), (100% médio);
7º) vestuário e veículos (100% médio); 8º) profissão, renda
e emprego, línguas locais (oriundas das famílias tupiguarani, jê, karib) (100% médio). No contexto escolacomunidade os principais temas mencionados como
importantes para serem trabalhados transversalmente
foram: cultura, meio ambiente, cultura regional,
pluralidade cultural (25% cada).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (100%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
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disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que não existe este espaço na escola. Em
referência aos livros didáticos os professores afirmaram
(100%) categoricamente serem recebidos via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes livros são
escolhidos pela Secretaria Municipal de Educação (100%)
e utilizados pelos professores (100%). Além destes, outros
livros são utilizados pelos docentes no preparo das
atividades de ensino e eventos escolares (100%) e que têm
como critério principal empregado para a adequação dos
conteúdos (100%). O fato de contribuírem em sua maior
parte (80%) para o alcance dos objetivos propostos para a
sua disciplina, reforçam em sua maioria (100%) a
metodologia de ensino centrada na memorização e
oferecerem questões problematizadoras e estimulantes à
curiosidade dos alunos (100%), mas, não são ricos em
relação ao conteúdo e a apresentação (100%), privilegiam
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (100%) e estão defasados em relação à dinâmica
dos processos de ensino e aprendizagem (100%), muito
embora, estimulem a multidisciplinaridade (50%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (100%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(100%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (60%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (100%), mas, não
contemplam a realidade e os elementos culturais locais
(50%), porém, estão adequados às orientações
curriculares oficiais (50%).
PLANO DE AÇÃO
O plano de ação para a comunidade, além de
resgatar a memória local, e aplicar o questionário para
confecção da Pesquisa e Diagnóstico da Estrutura e
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Organização Pedagógica da Escola, teve como principal
ideia a coleta de lixo seletiva, para isso, em um segundo
momento a escola utilizaria de garrafas pet para produzir
mudas e canteiros de hortaliças que seriam cultivadas
pelos alunos, o lixo orgânico, por meio de compostagem
adubaria a horta da comunidade. No entanto medidas mais
urgentes de ação na comunidade podem ser tomadas de
imediato, tais como tratamento de água e destino adequado
para lixo e demais dejetos domiciliares, evitando doenças
comuns como as verminoses relatadas nas entrevistas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SAO DAMIAO
Informações Básicas
Código INEP: 15006344
Escola: EMEIF SAO DAMIAO
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de Locação: RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
Na década de 70, a comunidade Mamiá,
localizada no município de Alenquer – PA, chamava-se
Jauari, por estabelecer-se às margens do Rio Jauari. Nesta
época, a notícia da abertura de novas estradas entre os
municípios de Alenquer, Óbidos e Oriximiná trouxe
consigo a migração de famílias inteiras em busca de
trabalho e consequente crescimento populacional, sendo
que, até então neste período, as atividades exercidas na
localidade eram a coleta de produtos florestais como a
Castanha-do-Pará e o Cumaru.
A primeira escola primária estabelecida na
comunidade, data da década de 20, construída com o
intuito de atender crianças e jovens – cerca de 100 alunos.
Posteriormente, em 1975, João Ferreira – prefeito da época
– relatou que neste período foi fundada a Escola São
Cosme e Damião, idealizada pela professora Raimunda
Freitas dos Santos. Em seguida, por decisão dos
moradores, a Escola passou a chamar-se de “Escola
Municipal de Ensino Infantil e Fundamental São Damião”.
No mesmo ano, foi implantada a alfabetização de jovens e
adultos, pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização
Mobral e foi realizado o primeiro desfile cívico da
comunidade, cuja banda, idealizada por Orlando, era
composta por 7 instrumentos, os quais levavam em sua
constituição, materiais confeccionados de troncos de
árvores e pele de animais silvestres,
levando em
consideração a autorização dos pais da comunidade.
Nas festas cívicas é oferecido lanche com frutas
da região para os alunos e a comunidade convida tanto as
escolas próximas, quanto as autoridades municipais.
A comunidade de Jauari/Mamiá iniciou com
apenas 04 famílias. Atualmente residem 348 moradores, os
quais compõem 83 famílias. A comunidade desenvolveuse com o passar dos anos, o transporte e as vias de acesso
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alteraram-se de barcos para veículos variados, tais como
caminhões e ônibus. Um dos fatores que contribuíram para
o maior desenvolvimento da comunidade foi a expansão da
cidade de Alenquer e a valoração da atividade extrativista,
que proporcionaram alguns moradores adquirirem
eletrodomésticos e motor de luz.

DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola São Damião, 95,2% dos
questionados responderam que não usufruem da coleta de
lixo; 3,2% não souberam responder e 1,6% julgaram o
serviço ruim. Por isso, 96,8% disseram que queimam os
resíduos produzidos e não coletados; 3,2% os enterram.
Água: As respostas mostraram que o
abastecimento é feito por poço doméstico em 96,8% dos
casos; 1,6% responderam que o abastecimento é feito por
bicão/cacimba; e 1,6% disseram que o abastecimento
provém de rio/açude/lago/igarapé. Todos os entrevistados
(100%) declaram que a água que lhes é fornecida, não
possui tratamento, por isso fazem tratamentos caseiros,
como: a cloração (73,2%); métodos classificados como
“outros” (22%); o processo de filtragem (4,9%).
Esgoto: 98,4% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto e 1,6% não souberam responder
sobre este item. Todos os entrevistados (100%) destinam
dejetos ao céu aberto.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
46,5%, seguida dos que não sabem ler/escrever (30,2%);
dos que possuem ensino fundamental completo (11,6%);

538

dos que possuem ensino superior incompleto; ensino
médio incompleto e por fim dos que são possuidores de
ensino médio completo (2,3%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
problemas ósseos, com 10% dos casos, seguidos por virose
(8,2%); hepatite (6,4%); diarreia (6,4%); dengue (6,4%);
doenças respiratórias (5,5%); verminoses (4,5%);
problemas de coração (4,5%); doenças mentais (4,5%);
malária (3,6%); problemas de pele (2,7%); hanseníase
(1,8%); doenças classificadas em “outros” (1,8%);
leptospirose (0,9%) e diabetes (0,9%). Ressalta-se que o
percentual de 31,8% disse não ter havido ocorrência de
nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostraram que 26,9% recorrem a
postos de saúde para seu atendimento; 13,5% recorrem aos
agentes
comunitários
de
saúde;
11,5%
a
curandeiro/benzedeira e 1,9% a hospitais públicos.
Ressalta-se que, grande parte dos entrevistados (46,2%),
declarou recorrer a locais classificados como “outros”.
Quanto ao atendimento de saúde, 96,9% dos
entrevistados o consideram inexistente e 3,1% julgam
ruim. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 98,4% dos entrevistados declararam ser
inexistente e 1,6% julgam este serviço como ruim.
Quando questionados sobre a assistência social,
95,2% dos entrevistados testemunharam não existir e 4,8%
não souberam responder. Outro dado de avaliação foi
qualidade do ensino, cujos resultados mostraram que
41,3% consideraram não existente; 31,7% consideram este
item regular; 20,6% disseram ser bom; 4,8% testemunham
ser ruim e 1,6% não souberam responder.
Habitação
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Domicílio: Observa-se, nos resultados
obtidos, que 63,6% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno; 32,5% possuem e
3,9% não souberam responder a respeito. Dessa forma a
falta de formalidade fica visível na maioria das respostas
sobre esse aspecto questionado. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme e nenhum
em áreas inundáveis. Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente
outros, 79,4% disseram que a casa onde moram é própria;
11,1% responderam que vivem em assentamento rural;
7,9% moram em casa cedida e 1,6%, alugada.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que: a
maioria usa ônibus (19,9%); 19,2% utilizam carroça/carro
de boi; 13,7% se locomovem de carro; 13% usam moto;
11,6% andam a pé; 8,9% andam de bicicleta; 4,8%
utilizam moto táxi; 4,8%, cavalo/jegue/mula; e 4,1%,
canoa/bajara.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde vivem, 96,8% relataram que o
abastecimento de água é inexistente e 3,2% não souberam
responder.
Urbanização das ruas: 97,6% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas e 2,4% não
souberam responder (Figura 245).
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Figura 245- Percentual de opiniões sobre urbanização nas ruas

Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 79,4%
das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 9,5% responderam que 3
ou mais trabalham; 6,3% dos questionados disseram que
somente 1 menor trabalha e 4,8% responderam que apenas
2 menores contribuem com a renda familiar. Quanto à
renda familiar, 67,3% recebem menos de 1 salário mínimo;
16,4% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos; 14,5%
não possuem renda; e 1,8% de 2 a 3 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 93,7%
consideram a segurança pública inexistente; 3,2% a julgam
boa e 1,6% dizem ser ruim. Esses dados mostraram que os
entrevistados não possuem uma boa experiência com esse
aspecto social.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 92,3% disseram que sim; 4,6%,
parcialmente; e 3,1% disseram não gostar, isso chama
atenção ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores - maioria deles - gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
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moradores, ONGs, grupos, etc.), 46,3% responderam que
nunca participam; 39%, às vezes e 14,6% na participam
das atividades na maioria das vezes. E quando perguntados
se participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 81% responderam sim; 14,3%, não e 4,8%,
talvez participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (88,9%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
7,9% o item mais importante é a qualidade do ensino;
1,6% consideram as creches e 1,6%, cursos de qualificação
profissional (Figura 246).

Figura 246. Item considerado mais importante pelos entrevistados

Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importan
rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os
seguintes: 66,2% consideram mais importantes as áreas
verdes; 21,6%, a qualidade do ar; 6,8%, os rios e lagos;
4,1%, praias e balneários; e 1,4%, a arborização de ruas.
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PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS –
PEDEOP
IDENTIFICAÇÃO e VÍNCULO:
Participaram
da
pesquisa
doze
professores da escola Menino Deus, sendo que
destes, 41,7% são do sexo feminino e 58,3% do
sexo masculino. A idade correspondente da
maioria (58,3%) dos entrevistados varia de 18 a
30 anos (Figura 24769).

Figura 247. Faixa etária dos professores que
foram entrevistados no PEDEOP da escola São Damião.
LOCAL DE TRABALHO:
A maioria dos professores (75%) é
contratada; e 25% são concursados, metade dos
concursados (50%) tem tempo de serviço de 6 a 10 anos; a
outra metade tem tempo de serviço de 11 a 15 anos. O
tempo de serviço dos contratados segue no gráfico 5
(Figura 248).
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Figura 248. Tempo de serviço dos professores
contratados da escola São Damião.
Seis professores lecionam no segmento
ensino fundamental – séries iniciais; e nove professores
atuam no segmento ensino fundamental – séries finais. Nos
gráficos abaixo podemos verificar as séries e disciplinas
ministradas pelos professores da escola São Damião
(Figura 249). Os professores que responderam lecionar no
ensino fundamental em séries iniciais, responderam
trabalhar a disciplina educação física.
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Figura 249. Informações das séries e
disciplinas ministradas pelos professores da escola São
Damião, medidas em %.
Todos os professores que participaram do
PEDEOP na escola Menino Deus, disseram não possuir
outra atividade na escola. E nenhum dos professores
trabalha em outra escola.
FORMAÇÃO e MOTIVAÇÃO:
Todos os professores que atuam na escola
São Damião que participaram dessa pesquisa possuem
ensino médio completo; 50% deles cursaram antigo
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Normal e 50% cursaram o regular. Com relação à
escolaridade de nível superior, 91,7% dos professores
possuem graduação incompleta e 8,3% possuem graduação
completa. Sendo 90,9% das áreas de graduação desses
professores em Licenciatura Plena. A maioria dos
professores 88,9% possui ou estão cursando graduação em
instituição pública federal. Da formação de nível superior
desses professores 91,7% é na modalidade presencial.
Todos os professores entrevistados disseram que
já participaram de algum curso/programa de formação
continuada ou capacitação didática, em instituição pública
federal. A maioria 88,9% disse que esse tipo de instrução é
na modalidade presencial.
Todos os professores vinculados à referente
escola de pesquisa, que responderam aos questionários de
PEDEOP, afirmam que consideram os conhecimentos
teóricos e práticos adquiridos durante sua formação
adequados aos programas das disciplinas que lecionam.
Em seguida serão elencadas em grau de
importância as opiniões sobre as razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores, apresentadas nos próximos gráficos.
Com relação à falta de tempo em função de
carga horária em duas ou mais escolas, falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação e falta de recursos financeiros, são aspectos que
todos os professores julgam ser muito importante. A falta
de compromisso institucional com a formação docente,
falta de vontade e motivação profissional, falta de
mecanismos de cobrança especialmente por parte do
estado e do município e a falta de possibilidades
operacionais em função da distância física, são aspectos
considerados também muito importantes pela grande
maioria dos professores entrevistados, mais de 90% deles.
Os professores expressaram a opinião sobre as
razões
que
estimulam
sua
busca
pelo

546

aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.),
considerando os seguintes aspectos: interesse pessoal,
incentivo da Secretaria da Educação, melhoria do
desempenho profissional, melhoria de função/salário na
escola, oferta de equipamentos de apoio para docência
como ex: computador, internet, kits de formação, entre
outros, oferta de eventos, como exemplo: cursos, palestras,
workshops entre outros, na área de interesse de cada um
deles e implementação de temáticas novas e/ou
diversificadas, são todos aspectos considerados muito
importantes pela grande maioria dos professores da escola
São Damião, mais de 90% dos professores assim
consideram.
Todos os professores que participaram da
pesquisa do PEDEOP na escola São Damião colocam
como positiva a vontade de que sejam ofertados cursos em
prol de melhor desempenho de suas atividades de ensino.
Ainda sugeriram tipos e temas de possíveis cursos que
possam auxiliar em tais atividades (Figura 25072).

Figura 250. Sugestão de cursos em prol de melhor
desempenho de suas atividades de ensino.
Todos os professores dessa escola que
responderam ao questionário do PEDEOP não se
consideram aptos a participar de cursos de educação
continuados a distância. As razões para isso estão expostas
no gráfico 8 (Figura 25173).
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Figura 251. Causas da inaptidão de alguns
professores da Escola São Damião em participar de
cursos de educação continuada à distância.
Na visão dos professores, por meio de medidas
do grau de importância de fatores que motivam a atuação
do professor, a grande maioria (mais de 90%) considera
muito importante os seguintes aspectos: recursos didáticos
para implementar práticas, inclusive laboratórios, o tempo
destinado para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
melhores salários, articulação entre alunos, professores e
gestores, interesse e o bom desempeno dos alunos,
qualificação e atualização em conteúdos específicos,
quantidade de alunos adequada em sala de aula,
possibilidade em assumir cargos administrativos, diálogo
com outros professores sobre questões da disciplina,
aspecto atuação em processo de gestão participativa, salas
de aula adequadas e trabalhar em um só local.
Na visão dos professores, por meio de medidas
do grau de importância de fatores que motivam o aluno,
todos consideram muito importantes e importantes os
seguintes aspectos: convivência social, programa ou
projetos dirigidos aos alunos, metodologias de ensino
voltadas para memorização de conteúdos, articulação dos
conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental e
cultural, integração dos espaços de cidadania EscolaComunidade, maior inclusão social, facilidade de acesso a
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informações via internet, expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar, facilidade de acesso a
contextos informacionais e de lazer, aprendizado por meio
de atividades lúdicas e participativas, acesso a fontes
bibliográficas variadas, estímulo da família, estímulo
docente,
relação
professor-aluno,
facilidade
de
deslocamento para a escola, merenda escolar e salas de
aula adequadas.
TEMAS TRANSVERSAIS:
Dos professores da escola São Damião que
participaram do PEDEOP, 91,7% nunca tiveram acesso a
orientação oficiais para o ensino de sua área/disciplina.
Dos 8,3% de professores que já tiveram acesso a
orientações oficiais, todos incorporam as ideias e sugestões
apontadas por orientações oficiais para o ensino.
Todos os professores da escola São Damião
trabalham algum tema transversal integrado em suas
disciplinas. Sendo os mais citados: meio ambiente e saúde
(Figura 252). Todos os professores ainda fazem parceria
desses temas a outras disciplinas além das trabalhadas por
eles (Figura 25375).
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Figura 252. Temas transversais trabalhados em sala de
aula na escola São Damião.

Figura 253. Disciplinas que trabalham temas
transversais em parceria na escola São Damião.
Os professores da escola São Damião não
conhecem o Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola.
Na definição dos temas a serem trabalhados nas disciplinas
nos eventos escolares de integração (ex: feira de ciências,
exposições, etc.), 100% dos professores disseram que o
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desenvolvimento dos temas nos eventos escolares de
integração (feiras de ciências, exposições etc.) é conduzido
multidisciplinarmente. Todos os professores dizem estar
motivados a realizar e participar desse tipo de eventos.
Quando julgam o interesse do alunado em participar desse
tipo de eventos, a maioria (91,7%) disse ser alta essa
motivação.
No que diz respeito ao grau de interesse dos
alunos a determinados temas, foi elencado pelos
professores o nível desse interesse, sendo que os aspectos
que chamam mais interesse dos alunos são os seguintes:
Problemas ambientais locais e globais, saúde, doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas,
profissão, emprego e renda, esporte e lazer, equipamentos
tecnológicos e eletrônicos, cultura globalizada, saúde do
corpo e saúde mental e bem estar social.
INFRAESTRUTURA
DE
APOIO
PEDAGÓGICO
A grande maioria (90,9%) dos professores
da escola São Damião, informou que a escola possui sala
de aula; e apenas 7,7% informaram a existência de sala
multimídia na escola. Não há na escola São Damião
laboratório de ciências.
Com relação aos recursos materiais e a
infraestrutura os professores não responderam as questões.
Consideraram que as instalações existentes
auxiliam nos trabalhos das disciplinas que ministram.
Todos os professores disseram utilizar outros espaços para
suas atividades de aula, como campo de futebol e quadra
esportiva.
Os professores disseram utilizar recursos de
tecnologia da informação e comunicação em suas
disciplinas. Na escola não há projetos de informática
educativa, nem projetos de TV e rádio na escola, e nem
laboratório de ciências. Consideram que esses recursos são
importantes para o apoio das atividades de docência.
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Apenas 8,3% dos professores afirmaram que na escola há
materiais audiovisuais de apoio didático-pedagógico
(filmes, documentários, séries educativas, etc.), o restante
dos professores informou que não existem esses recursos
na escola.
Todos os professores disseram produzir os
próprios materiais didáticos com recursos disponíveis em
seu ambiente (ex: rochas, plantas, animais, etc.).
BIBLIOTECA E SALA DE LEITURA:
Não existem tais espaços na escola São Damião.
Os professores informaram que o acervo bibliográfico da
escola é parcialmente adequado para atender as disciplinas
que ministram aula. No Gráfico 10 são apresentados os
tipos de materiais presentes no acervo bibliográfico da
escola São Damião (Figura 254).

Figura 254. Materiais disponíveis no acervo
bibliográfico da escola São Damião.
LIVRO DIDÁTICO:
Quando questionados sobre a distribuição
dos livros na escola pelo PNLD, todos os professores
informaram que a escola recebe livros pelo PNLD, quanto
à escolha dos livros, os que responderam afirmativamente
a maioria 87,5% disseram ser a Secretaria Municipal ou
Estadual que escolhem o livro e 12,5% disseram ser a
direção da escola.
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Quando questionados sobre a utilização dos
livros didáticos ofertados pela escola todos informaram
que os utilizam. A maioria 50% disse utilizar também
outros livros para complementar as atividades de docência.
Na seleção dos livros para serem utilizados em aula, a
opinião dos professores é bem dividida (Figura 255).

Figura 255. Utilização do livro didático em
sala de aula, medidas em %.
PLANO DE AÇÃO
Comunidade: Vila Mamiá
Escola: São Damião
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Cursistas Responsáveis: Adriana Mota, Lirley
Braga, Suelem Cunha, Tatiane Gomes e Ozéias Jorge.
Temas delimitados: arte e cultura
Resumo do Plano: A ação foi planejada em
conjunto com os professores e os demais funcionários da
escola, monitores do “Mais Educação”, comunitários, pais
e alunado da escola São Damião. Os temas escolhidos
foram: a arte também é cultura, interpretando a cultura por
meio do teatro, educando por meio da cultura. Cada tema
foi trabalhado em um dia de atividade.
CROQUIS
DOS
PÓLOS
COMUNIDADES ATENDIDAS

E
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SANTA LUZIA I
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15006492
EMEIF SANTA LUZIA I
Infantil e Ensino Fundamental
ALENQUER
BAIXO AMAZONAS
URBANO
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Santa Luzia, 71,8% das pessoas
questionadas responderam não usufruir da coleta de lixo;
19,7% disseram ser regular esse serviço; 8,5% afirmaram
ser ruim, com isso, os resíduos produzidos e não coletados
– de acordo com as respostas – são queimados (56,4%);
despejados em terreno baldio (35,9%); coletados por
serviço de limpeza (7,7%).
Água: As respostas mostraram que o
abastecimento é feito por rede geral de distribuição
(49,6%); por outros meios (29,9%); por poço doméstico
(20,5%). Dos entrevistados, 54,7% não souberam
responder se a água é tratada; já 39,3% disseram ser
clorada a água.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam ser
inexistente. Com isso, a maioria (69,2%) destina dejetos
em sumidouro; 30,8%, em fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
38,8%, seguida dos que possuem ensino médio completo
(22,3%); dos que sabem ler e escrever, mas não
frequentaram a escola (15%); dos que possuem ensino
fundamental completo (14,6%); e dos que possuem ensino
médio incompleto.
Saúde
Os resultados da pesquisa revelaram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (65,8%) e viroses (34,2%).
As declarações mostraram que, quando os
comunitários precisam de atendimento, 74,4% recorrem a
hospitais públicos; 17,9%, a postos de saúde para seu
atendimento; 6% recorrem a farmácias; 1,7% a agentes
comunitários de saúde.
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Quanto ao atendimento de saúde, 74,4% dos
entrevistados consideram ruim; 25,6%, regular. Em relação
ao atendimento aos portadores de deficiências, 41% dos
entrevistados disseram não existir; 25,6% consideram
ruim; 22,2% não souberam responder; 11,1%, regular.
Sobre a assistência social, 56,4% dos
entrevistados afirmam não existir; 37,6% consideram
regular e 6% consideram bom. Outro dado de avaliação foi
qualidade do ensino, cujos resultados mostraram que
76,1% consideraram regular; 23,9%, boa.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados
obtidos, que 62,2% dos entrevistados não souberam
responder se possuem documento de propriedade do
terreno; 32,8% não possuem e 5% possuem. Questionados
sobre as características do terreno, 88% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já se a
casa onde moram é própria, cedida, alugada, dente outros,
83,8% disseram que a casa onde moram é própria; 9,4%
disseram que sua residência é cedida; 6%, alugada; 0,9%
disseram que a casa foi adquirida por posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que: a
maioria anda a pé (50,4%); 27,4% usam moto- táxi;
10,3%, bicicleta; 8,5%, carro e 3,4%, canoa/bajara.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 62,4% relataram que o
abastecimento de água é regular; 37,6% consideram bom.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram não existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
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Analisando os gráficos, percebe-se que, em
100% das respostas, os entrevistados confirmaram que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha. Quanto à renda
familiar, 61,5% recebem de 1 a 2 salários mínimos; 34,2%
possuem renda de menos de 1 salário mínimo; 2,6%
recebem de 2 a 3 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
consideram a segurança pública inexistente. Tais dados
fornecem base para a inferência de que há ocorrência de
violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 74,4% disseram que gostam parcialmente;
25,6% gostam. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 56,4%
responderam que participam às vezes; 35,9% na maioria
das vezes; 7,7% nunca participam. E quando perguntados
se participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 67,5% disseram talvez; 32,5%, sim.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (62,4%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
37,6% o item mais importante é qualidade de ensino.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 100% consideram a segurança pública.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 100% qualidade do ar.
PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação para a comunidade, deve
ser feito o resgate da memória local em forma de
documento, bem como o questionário para confecção da
Pesquisa e Diagnóstico da Estrutura e Organização
Pedagógica da Escola que auxiliará em ações diretamente
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relacionadas à escola e à educação. No entanto um plano
de ação decorrente do Diagnóstico Sócio Ambiental pode
ser executado de imediato e trata-se da prevenção contra a
diarreia e doenças virais, pois foram os casos mais comum
entre os relatos das doenças da comunidade nos últimos 12
meses. A ação consiste em melhorar o saneamento básico
na comunidade e na divulgação dos métodos preventivos
contra a diarreia que será feita pelos estudantes da Escola
Santa Luzia com auxilio dos docentes e da equipe da
AGECID.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SANTA RITA II
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15006522
EMEIF SANTA RITA II
Ensino Fundamental
ALENQUER
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Santa Rita de Cássia II, 100%
dos entrevistados declararam não usufruir de coleta de lixo
e direcionam 100% desse material para ser queimado
como destino final.
Água: As respostas revelaram que o
abastecimento de água é feito por através poço doméstico
(100%). Dos entrevistados, 100% declararam que a água é
tratada, 100% clorada.
Esgoto: todos entrevistados declararam não
possuir rede pública de esgoto, por isso os dejetos são
despejados a céu aberto (100%).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com 70%,
o restante (30%) possui ensino fundamental completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
malária (39,3%); verminoses (28,6%); diarreia (14,3%);
leptospirose (14,3%); e doenças respiratórias (3,6%).
As declarações mostraram que 100% recorrem a
agentes comunitários de saúde para tratamento.
Quanto ao atendimento de saúde, 100% dos
entrevistados consideram bom. Em relação ao atendimento
aos portadores de deficiências, 100% dos entrevistados
declararam ser inexistente.
Quando questionados sobre a assistência social,
100% dos entrevistados testemunharam não existir. Outro
dado de avaliação foi qualidade do ensino, cujos resultados
mostraram que 72,7% o julgam bom; 27,3% consideraram
regular.
Habitação
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Domicílio: Observa-se, nos resultados
obtidos, que 54,5% não souberam responder; 36,4% dos
entrevistados não possuem documento de propriedade do
terreno, e 9,1% possuem. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 54,5% disseram que a casa
onde moram é cedida; 44,5%, própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que: a
maioria usa ônibus (35%); 30% andam a pé; 15% utilizam
moto; 10%, carroça; 5%, bicicleta; 5%, canoa.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
42,9% das respostas, os entrevistados confirmaram que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; e 57,1%
responderam que dois menores trabalham. Quanto à renda
familiar, 90,9% recebem menos de 1 salário mínimo; 9,1%
possuem renda de 1 a 2 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: todos entrevistados julgam
não existir. Tais dados fornecem base para a inferência de
que há ocorrência de violência urbana na referida
localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que sim. Isso chama atenção
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ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 100% responderam que nunca participam. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 100% disseram que não
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para 100% dos entrevistados, o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 100% consideram a segurança pública.
Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar,
100% apontaram arborização das ruas.
PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação para a comunidade o
resgate da memória local em forma de documento deverá
ocorrer, bem como o questionário para confecção da
Pesquisa e Diagnóstico da Estrutura e Organização
Pedagógica da Escola que auxiliará em ações diretamente
relacionadas à Escola e à Educação. No entanto um plano
de ação decorrente do DSA já pode ser executado de
imediato e trata-se da prevenção contra a malaria, caso
mais comum entre os relatos das doenças da comunidade
nos últimos 12 meses. A ação consiste na divulgação dos
métodos preventivos contra a malária que será feita pelos
estudantes da Escola Santa Rita de Cássia com auxilio dos
docentes e da equipe da AGCID.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SANTO ANTONIO II
Informações Básicas
Código INEP: 15006557
Escola:

EMEIF SANTO ANTONIO II

Nível Ensino:

Infantil e Ensino Fundamental

Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

ALENQUER
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Santo Antônio II, 100% dos
entrevistados declararam não usufruir de coleta de lixo e
direcionam 100% desse material para ser queimado como
destino final.
Água: As respostas revelaram que o
abastecimento de água é feito por através de rio/açude
(100%). Dos entrevistados, 100% declararam que a água
não é tratada.
Esgoto: todos entrevistados declararam não
possuir rede pública de esgoto, com isso, a maioria
(84,6%) despeja a céu aberto; 15,4%, em fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com 60%,
o restante (40%) possui ensino fundamental completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
51,6% com outras viroses, 33,9% diarreia, 6,4% doenças
respiratórias; 3,2% problemas ósseos; e o restante (4,8%)
disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostraram que 79,5% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 0% recorrem à
farmácia; 10,3%, a postos de saúde; 5,1%, a agentes
comunitários; 2,6%, a hospital privado; 2,6%, a
curandeiros.
Quanto ao atendimento de saúde, 51,3%
consideraram regular; 38,5% dos entrevistados consideram
bom; 10,2% não souberam responder. Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências, 100% dos
entrevistados declararam ser inexistente.
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Quando questionados sobre a assistência social,
100% dos entrevistados testemunharam não existir. Outro
dado de avaliação foi qualidade do ensino, cujos resultados
mostraram que 87,2% o julgam bom; 12,8% consideraram
regular.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 79,5% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno; 20,5%, não. Questionados sobre as
características do terreno, 71,8% dos entrevistados
responderam que vivem em área inundável; 28,2%, em
áreas de terras caídas.

Figura 256. Situação do terreno
Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dentre outros, 100%
disseram que a casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
50% andam a pé e 50% andam de canoa.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 43,6% relatam que o
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abastecimento de água é regular; 33,3%, bom; 20,5%
disseram que o abastecimento de água não existe; e 2,6%
consideraram ruim.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas.

Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
100% das respostas, os entrevistados confirmaram que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha. Quanto à renda
familiar, 56,4% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos;
43,6% recebem menos de 1 salário mínimo.
Cultura e lazer
Segurança pública: todos entrevistados julgam
não existir. Tais dados fornecem base para a inferência de
que há ocorrência de violência urbana na referida
localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que sim. Isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 59% responderam na maioria das vezes; e
41% só participam às vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 100% disseram que participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para 79,5% dos entrevistados, o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde; 10,3% citaram cursos
de qualificação; 7,7%, qualidade do ensino; 2,6%,
atendimento ao portador de deficiência.
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Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 55,1% consideram a segurança pública;
26,5%, áreas de lazer/esporte; 10,2%, limpeza de ruas e
terrenos; e 8,2%, limpeza de ruas e terrenos. (Figura 257).

Figura 257. Item considerado mais importante
pelos entrevistados
Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 59% consideram mais
importantes os rios e lagos; e 41%, a qualidade do ar.
PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação para essa comunidade, é
importante o resgate da memória local que não foi
adquirido, no entanto deve ser executado para que a
história da comunidade fique viva e armazenada sob a
forma de livro ou apostila. Em seguida a Pesquisa e
Diagnóstico da Estrutura e Organização Pedagógica da
Escola Pública da comunidade também devem ser
realizados e diante disso novas ações poderão ocorrer. No
entanto, diante do Diagnostico Sócio ambiental algumas
ações já podem ser idealizadas, como destino adequado do
lixo, a coleta seletiva e o tratamento da água, medidas
adequadas para evitar problemas de saúde na comunidade.

568

Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SAO JOAO II
Informações Básicas
Código INEP: 15006646
Escola: EMEIF SAO JOAO II
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
A comunidade Bate Roupa esta localizada na PA
254 a 75 km da sede do município. Em 1970, deu-se
origem a comunidade Bate Roupa com a chegada de duas
famílias no povoamento local, os Araújos e os Bezerras, os
quais incentivaram a criação da comunidade.
Tais famílias doaram um pedaço de terra para
que construíssem o primeiro barracão comunitário. Este
era coberto de palha que servia para todos os eventos,
inclusive como escola, a qual iniciou com 08 crianças e
sua primeira professora foi Francisca Pereira.
Posteriormente, a família Bezerra deu início à
construção da igreja. No decorrer do tempo, a comunidade
foi crescendo devido a muitas famílias que chegaram para
a colheita de Castanha do Pará. Após alguns anos, a
comunidade ficou conhecida por Bate-Roupa, em alusão a
um igarapé, no qual no período de meio dia e seis horas da
tarde, as famílias locais escutavam um barulho como se
fosse pessoas lavando a roupa e ao chegar ao local, não
viam nada.
Atualmente, a comunidade conta com uma
escola com o prédio em alvenaria com 04 professores e 01
responsável, uma igreja católica, uma igreja evangélica,
dois agente de manipulação e um agente de saúde.
Patrimônio Natural
Têm-se como patrimônio natural da comunidade
os igarapés, os quais são de fundamental importância na
sobrevivência da comunidade, havendo também um olho
d’água de, aproximadamente, 2m de profundidade, o qual
surge de uma rocha em uma área preservada pela
comunidade. Inclusive, ressalta-se que a escola é
beneficiada por esta fonte.
Uma parte das rendas das famílias é advinda do
extrativismo, como castanha, cumaru, açaí e andiroba.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola São João II todas as pessoas
questionadas responderam não usufruir da coleta de lixo
(100%), com isso o destino de todos os resíduos
produzidos é a queimada (100%).
Água: A maioria das residências é abastecida
por poço doméstico (95%) e 70% declararam que a água é
tratada, sendo que as formas de tratamento utilizadas são
cloração (71,4%) e a filtragem (28,6%). Esses dados
mostraram que os entrevistados dessa escola também
utilizam seus próprios métodos de tratamento para a água
consumida por eles.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto, com isso 90% destinam dejetos a
céu aberto/vala; 5%, em sumidouros; e 5% despejam seus
resíduos em fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com 65%,
seguida dos que possuem ensino fundamental completo
(20%); dos que sabem ler e escrever, mas não
frequentaram e escola (5%); dos que possuem ensino
médio incompleto (5%); e ainda dos que não sabem ler e
nem escrever (5%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (36,4%); malária (13,6%); verminoses (9,1%);
malária (9,1%) e 4,5% viroses. Dos entrevistados, 27,3%
não relataram ocorrência de doença.
As declarações mostraram que 70% recorrem ao
posto de saúde quando necessitam de atendimento de
saúde, seguidos pelos que recorrem aos agentes
comunitários de saúde (15%); à farmácia (10%); e a
hospital público (5%). Ressalta-se que nenhum
entrevistado utiliza hospital privado ou plano de saúde.
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Quanto ao atendimento de saúde, 85%
declararam que este não existe, seguido pelos que o
consideram regular (10%); e 5% o consideram ruim. Em
relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
100% dos entrevistados declararam não existir.
Quando questionados sobre a assistência social,
85% dos entrevistados testemunharam não existir; 16,1%
julgaram boa e apenas 15% não souberam responder.
Outro dado foi qualidade do ensino, cujos resultados
mostraram que 65% consideraram regular; 20%, bom; 5%,
ruim; 5% disseram não existir; 5% não souberam
responder e 20% consideraram boa.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que somente 50% possuem documento de propriedade do
terreno; 45% não possuem e 5% não souberam responder.
Questionados sobre as características do terreno, os
entrevistados responderam que 100% vivem em área de
terra firme; 90% relataram que a casa onde moram é
própria; 5%, cedida e 5% responderam que adquiriram por
posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que,
em sua maioria, usam carroça/carro de boi (32,1%), 26,8%
usam ônibus; 25%, moto; 12,5% andam de bicicleta; 1,8%,
carro; e 1,8%, cavalo/jegue/mula.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 95% relataram que não
existe abastecimento de água e 5% disseram ser bom esse
serviço.
Urbanização das ruas: 65% disseram que não
existe urbanização das ruas; 20% dizem não saber; 10%
julgam ruim e somente 5% regular.
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Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebemos que, na
maioria das famílias (95%), os menores de 18 anos não
contribuem com o sustento familiar, apenas 5% tem um
menor que contribui. Quanto à renda familiar, 70%
recebem menos de 1 salário mínimo, 25% recebem menos
de 1 a 2 salários mínimos e ainda 5% não possuem renda
familiar.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 95%
consideram inexistente a segurança pública na sua
comunidade; 5% não souberam responder a respeito.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que sim, mostrando assim,
que apesar de todas as dificuldades a maioria gosta do
local onde vive. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 55%
responderam que participam às vezes; 35% responderam
nunca; e 10%, na maioria das vezes. E quando perguntados
se participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 71,4% participariam; 23,8% talvez
participassem e 4,8% não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (60%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
30% o mais importante é a qualidade de ensino; para 5% o
mais importante são os cursos de qualificação profissional;
e para 5% o mais importante é assistência social (ou ações
sociais).
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 80% consideram a segurança pública o
aspecto mais importante; seguidos de 10% que consideram
programação cultural mais importante; 5% consideram
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áreas de lazer e esporte o aspecto mais importante; e 5%,
limpeza de ruas e terrenos. Também foram questionados
sobre o que consideram mais importante entre: áreas
ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 80%
consideram mais importante a qualidade do ar; 10%
consideram áreas verdes; 5% consideram a arborização de
ruas mais importante; e 5%, os rios e lagos.
PEDEOP
a) Local de trabalho: nestas escolas a maioria
dos docentes são mulheres (100%) de faixa etária variando
entre 41 a 50 anos, sendo que a maioria é concursada
(83,3%), apresentando entre 6 a 10 anos trabalhando
(100%). Os professores lecionam nas séries iniciais do
ensino fundamental (100%); atuam em turmas
multisseriadas e não exercem outra atividade na escola e
nem lecionam em outras escolas.
b) Formação e motivação: A maioria dos
professores possui uma graduação (83,3%), sendo a maior
parte (100%) do tipo Licenciatura Plena, distribuídos em
cursos de matemática e física (66,7%) e pedagogia
(33,3%). Em relação à instituição, todos cursam em
unidades federais e de forma presencial. Quanto à
formação continuada, todos responderam ter participado de
cursos de capacitação em instituição pública municipal de
forma presencial e consideraram plenamente adequados
(66,7%) os programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (100% muito importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município, falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (75% importante), falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de
compromisso institucional com a formação docente, falta
de vontade e motivação pessoal, falta de programas de
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incentivos por parte das secretarias de educação (50%
muito importante ou importante e indiferente); 3º) falta de
possibilidades operacionais em função da distância, falta
de tempo em função de composição de carga horária em
duas ou mais escolas (33,3% importante, regular e
indiferente).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (100% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
de interesse (100% importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola, temáticas novas e/ou
diversificadas, interesse pessoal, melhoria do desempenho
profissional (50% muito importante ou importante); 4º)
Incentivo por parte da Secretaria de Educação (50% muito
importante e 50% regular).
Todos desejam a oferta de cursos, mas não
indicaram qual.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos,
qualificação e atualização de conteúdos específicos,
número adequado de alunos em sala de aula, (100% muito
importante); 2º) Recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratório, tempo destinado à
disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
melhores salários, salas de aula adequadas, trabalhar em
um só local articulação entre alunos, professores e
gestores, bom desempenho dos alunos, possibilidade de
assumir cargos administrativos, atuação em processo de
gestão participativa (50% muito importante ou
importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
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escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação
professor-aluno, merenda escolar, salas de aula adequadas
(100% muito importante); 2º) convívio social, programas
e/ou projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino
voltada para a memorização do conteúdo, integração dos
espaços de cidadania escola-comunidade, maior inclusão
social, facilidade de acesso à informação via internet,
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer,
aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, acesso a fontes bibliográficas variadas,
facilidade de deslocamento para a escola (50% muito
importante ou importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100 dos professores afirmaram ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam utilizam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
tema indicado: meio ambiente. São trabalhados integrados
aos conteúdos disciplinares, em parceria com outras
disciplinas, sendo que na escala de associação de
densidade temos: Ciências (16,7%), seguida de
Matemática, Português, Geografia e História. Os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições. O curioso é que todos os
entrevistados alegaram desconhecer o projeto político
pedagógico da escola, e por conta disso, não sabem se ele
contempla os temas transversais. Todos se sentem
motivados em participar desses eventos, e a maioria dos
alunos estaria altamente motivada a participar (100%
muito alta), principalmente na seguinte escala de
prioridade: 1º) Violência (doméstica, escolar, gangues,
etc.) 2º) meio ambiente da região (floresta amazônica,
biodiversidade),
problemas
ambientais
locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc.),
problemas ambientais globais, cultura regional (música,
dança, festas, literatura, etc.), saúde do corpo e saúde
mental, bem estar social (família, religião, preconceitos,

576

etc.), (50% muito importante ou importante); 3º) doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas
(66,7% muito importante); 4º) Saúde (doenças crônicas,
câncer, diabetes, hipertensão, etc.) (60% muito
importante); 5º)questões étnicas (indígenas, quilombolas,
etc.) (60% importante); 6º) violência sexual (pedofilia,
exploração sexual, etc.), equipamentos tecnológicos e
eletrônicos, cultura globalizada (hip hop, funk, grafite,
etc.), (66,7% pouco importante); 7º) vestuário e veículos
(62,5% pouco importante); 8º) profissão, renda e emprego,
línguas locais (oriundas das famílias tupi-guarani, jê,
karib) (50% pouco importante). No contexto escolacomunidade os principais temas mencionados como
importantes para serem trabalhados transversalmente
foram: cultura, meio ambiente, cultura regional,
pluralidade cultural (25% cada).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (80%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura, a
maioria afirmou que o seu acervo bibliográfico não é
adequado (83,3%), composto principalmente de: literatura
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infantil (20%); literatura juvenil (20%); literatura de
autores regionais (20%); livros didáticos (20%); livros
paradidáticos (20%); jornais e revistas (20%). A maior
parte (83,3%) afirmou que os alunos não utilizam a
biblioteca como apoio aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (90%) categoricamente serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Secretaria Municipal de
Educação (66,7%) e utilizados pelos professores (88,9%).
Além destes, outros livros são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares (40%)
e que têm como critério principal empregado para a
adequação dos conteúdos (62,5%). O fato de contribuírem
em sua maior parte (80%) para o alcance dos objetivos
propostos para a sua disciplina, reforçam, em sua maioria
(63,6%), a metodologia de ensino centrada na
memorização e oferecerem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos (80%), mas, não são
ricos em relação ao conteúdo e a apresentação (60%),
privilegiam conhecimentos teóricos em relação aos
conhecimentos práticos (80%) e estão defasados em
relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem (70%), muito embora, estimulem a
multidisciplinaridade (80%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (80%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(80%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (60%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (80%), mas não contemplam a
realidade e os elementos culturais locais (50%); porém,
estão adequados às orientações curriculares oficiais (60%).
PLANO DE AÇÃO
Com relação ao saneamento da comunidade
onde a escola está inserida como PLANO DE AÇÃO
devem ser implantados em caráter de urgência a coleta de
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lixo, bem como instalação de um aterro para destinação
deste lixo; com relação ao abastecimento de água são
necessárias implementações de poços artesianos que
abasteçam toda a comunidade com água potável e de boa
qualidade, e o quesito mais preocupante está relacionado
ao destino do esgoto que é inexistente, devem-se implantar
primeiramente fossas sépticas para depois ser feito um
sistema de tratamento adequado de maneira que os
resíduos da comunidade não contaminem os lençóis
freáticos tampouco os rios que a cercam. Deve-se ainda
implementar ações para aumentar a quantidade de
moradores que tratam a água.
A questão da educação também preocupa,
pois boa parte da comunidade não possui o fundamental
completo, a ação necessária para reverter esses dados seria
oferta de curso noturno para aqueles da comunidade que
desejassem finalizar seus estudos.
Com relação à escola da comunidade as
ações necessárias são sem dúvida melhorar a remuneração
dos docentes e oferecer incentivos para melhoria da
qualidade de ensino. É necessária a melhoria da
infraestrutura da escola e principalmente aumento da oferta
de material didático para auxiliar o docente a cumprir com
sua missão de lecionar, ampliação do acervo da biblioteca
e instalação de laboratório de informática com acesso à
internet além de outros laboratórios e instrumentos
audiovisuais para melhora a didática em sala de aula. Fazse necessária a oferta de equipamentos de apoio como
computador, kits de formação, etc. bem como a oferta de
eventos ou cursos de capacitação.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SAO MIGUEL II
Informações Básicas
Código INEP: 15006778
Escola: EMEIF SAO MIGUEL II
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de Locação: RURAL DE TERRA FIRME
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Memória viva da comunidade Goianinha:
Religião: a comunidade religiosa iniciou no ano
de 1964, os fundadores foram o senhor Francisco Onaias
Ribeiro e sua esposa Maria Santa Ribeiro. A princípio, a
estratégia utilizada era a visita e celebrações domiciliares,
sendo que o casal morava a aproximadamente 3 km da
comunidade. Posteriormente, a pedido dos moradores, eles
resolveram ir morar na localidade onde, a princípio,
residiam em uma pequena casa coberta e cercada de palha
doada por moradores. A partir disso, além de realizarem o
trabalho comunitário, iniciaram também o trabalho na
agricultura. Ao observarem a necessidade de uma igreja,
Francisco se dirigiu até a cidade de Óbidos, na prelazia,
para a realização de um curso com o tema Boas Novas e, a
partir deste, iniciou a construção da igreja. A princípio era
apenas um barracão de palha e os bancos eram
improvisados com pau roliço. Nesta época residiam, em
média, 30 famílias, número este maior que o atual. O
padroeiro da comunidade é o santo São Miguel, o qual foi
escolhido para homenagear um morador idoso que tinha o
nome de Miguel. Após algum tempo, os moradores
construíram um novo espaço onde hoje funciona a atual
igreja de São Miguel da comunidade Goianinha.
Educação: no ano de 1982, devido ao número de
famílias residentes na comunidade, foi fundado um centro
educacional, que funcionava em uma pequena casa coberta
de palha com os assentos de madeira roliça. A instituição
tinha como educadora a senhora Sandra Maria Corrêa que,
logo após com a construção da nova igreja, passou a
ministrar as aulas na antiga capela. A Escola Municipal de
Ensino Infantil e Fundamental São Miguel II aderiu este
nome em homenagem ao padroeiro da comunidade.
Aproximadamente, no ano de 2000, a Prefeitura Municipal
de Alenquer na administração do senhor João Damasceno
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Filgueiras deu inicio a construção do atual prédio escolar,
com inauguração no ano de 2004. Atualmente a escola
funciona em prédio próprio, contendo três salas de aula,
sendo que duas encontram-se em construção, tendo em
anexo dois barracões da comunidade. Conta com o quadro
de 08 funcionários, sendo 01 diretora, 02 auxiliares de
serviços gerais e 05 professores, tendo também 84 alunos
devidamente matriculados segundo os critérios da SEMED
(secretaria municipal de educação) do município de
Alenquer.
Patrimônio Cultural:
Desde a escolha do padroeiro da comunidade,
anualmente é realizada a festividade de São Miguel, que
vem se modernizando com o passar do tempo. A princípio
a festa era realizada à luz de velas, já que não havia
energia elétrica na comunidade, e a música era cantada
pelos próprios moradores. Os mesmos relatam como era
agradável e sentem saudades dessa época. Atualmente a
festividade acontece no mesmo período do mês de
setembro, mas, diferente de antes, por existir luz elétrica, a
música é transmitida por aparelhagem, atraindo diferentes
públicos, ocorrendo brigas que, até então, não aconteciam.
Na festividade da comunidade, conta-se com o apoio do
corpo educacional da escola para a realização do evento.
No mês de junho, ocorre também a festa junina
denominada quermesse São Migué na Roça. A festa é
realizada com danças como carimbó, quadrilha, xote e
outras, sendo que também podemos encontrar iguarias da
região como: tacacá, vatapá, mungunzá, canjica, milho
cozido, pipoca e outros.
Patrimônio Natural
Na comunidade Goianinha há certa diversidade
quanto à agricultura, pois o plantio não se restringe a um
só tipo de cultura. Cada agricultor cultiva
diversificadamente conforme o período adequado para
plantação, a exemplo de banana, melancia, macaxeira,
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feijão, milho, arroz, entre outros, além de plantas
cultivadas próximas a suas casas como mangueira,
maxixeiro, jerimunzeiro, laranjeira, etc.
Diversos
moradores utilizam a agricultura tanto para subsistência,
como é o caso da maioria, quanto para comercialização.
Nisto, alguns moradores destacaram o fato de haver grande
perda na cobertura florestal na região. Inclusive, alguns
assumem que isto é resultado de seus próprios atos como,
por exemplo, o desmatamento para a utilização da madeira
ou pela necessidade de pastagem para seus animais.
Alguns relatam, saudosamente, que há 10 - 15 anos,
conseguiam tirar seu sustento da colheita do Cumaru ou da
Castanha do Pará, pois havia em abundância tal como as
caças, a exemplo do tatu, veado, paca, cutias entre outras.
Hoje, com a escassez de floresta, tais atividades tornaramse difíceis de serem praticadas (Figura 25884).
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Figura 258. Comunidade de Goianinha. Amemória viva local. B- vegetação nativa. C- igreja nova
de São Miguel. D- Escola São Miguel II.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola São Miguel II, 90% das pessoas
questionadas responderam não usufruir da coleta de lixo;
6,7% consideraram bom; e 3,3% julgam regular. Com isso,
o destino dos resíduos produzidos e não coletados é a
queimada (96,7%); outros 3,3% dos entrevistados disseram
que enterram esses resíduos.
Água: As residências, em sua maioria, são
abastecidas por poço doméstico (96,7%) e uma minoria
por microssistema comunitário de abastecimento (3,3%).
Dos entrevistados, 96,7% declaram que a água é tratada e
as formas de tratamento utilizadas são cloração (96,6%) e
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a filtragem (3,4%). Esses dados mostram que os
entrevistados dessa escola, majoritariamente, consomem
água tratada.
Esgoto: 93,3% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto e 6,7% o consideram bom. Como a
maioria não possui rede de esgoto, 66,7% destinam dejetos
ao céu aberto; 26,7%, em sumidouros e 6,7%, em fossas
sépticas.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
89,3%, seguida dos que possuem ensino superior
incompleto (3,6%); dos que possuem ensino superior
completo (3,6%) e ainda há aqueles que não sabem
ler/escrever, também com 3,6%.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
hepatite (16,7%), seguida por diarreia com 8,3% dos casos;
malária (5,6%); problemas ósseos e/ou articulações
(2,8%); problemas de coração (2,8%); leptospirose (2,8%)
e dengue (2,8%). Ressalta-se que o percentual de 58,3%
disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores como o
tratamento da água, por exemplo.
As declarações mostraram que 61,1% recorrem
ao posto de saúde quando necessitam de atendimento,
seguidos pelos que recorrem a outros métodos para cuidar
da saúde (24,4%); hospitais públicos (7,3%) e ainda há
aqueles que recorrem a médicos de planos de saúde (4,9%)
e por fim os que procuram ajuda em farmácias (2,4%).
Quanto ao atendimento de saúde, 40% julgam
não existir; 26,7% o julgam regular; 20% o consideram
ruim e 13,3 % o consideram bom. Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências 63,3% dos
entrevistados declararam não existir; 20% não souberam
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responder; 10% disseram regular; e 6,7% disseram ser
ruim.
Quando questionados sobre a assistência social,
53,3% dos entrevistados testemunharam não existir; 23,3%
julgaram ruim; 20% ruim; 13,3% regular; 6,7% não
souberam responder e 3,3% consideraram bom. Outro
dado foi qualidade do ensino, cujos resultados mostraram
que 66,7% consideraram boa; 20%, julgaram regular; e
13,3% julgaram não existir.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 56,7% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno e 43,3% não possuem, dessa forma
fica visível a falta de formalidade na maioria das respostas
nesse aspecto questionado. Questionados sobre as
características do terreno, 93,3% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme e somente
6,7%, em áreas inundáveis (Figura 25985). Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dentre outros, 60% disseram que a casa
onde moram é própria; 33,3% disseram que sua residência
foi cedida e ainda 6,7% declararam que esta faz parte de
um
assentamento
rural.

Figura 259. Situação do terreno
Transporte
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Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria usa moto (28,2%); 25,4%, carroça/carro de boi;
14,1%, bicicleta; 12,7%, ônibus; 11,3%, carro; 2,8%
andam a pé; 2,8%, cavalo/jegue/mula; 1,4% utilizam
barca/balsa/lancha; e 1,4%, moto táxi.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 93,3% relataram que o
abastecimento de água não existe e 6,7% julgaram este
serviço bom.
Urbanização das ruas: 80% disseram que não
existe urbanização das ruas; 10% consideram regular;
6,7% julgaram bom e somente 3,3% disseram ser ruim (

Figura 26086).
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Figura 260. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 80% dos
entrevistados disseram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha e somente 20% responderam que 1 apenas
trabalha. Quanto à renda familiar, 46,7% recebem menos
de 1 salário mínimo; 43,3% recebem de 1 a 2 salários
mínimos; 6,7% mais de 2 salários mínimos e 3,3 não
possuem renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 83,3%
consideram inexistente a segurança pública; 13,3% a
consideram bom e 3,3% julgam regular.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 93,3% disseram que sim; 6,7% responderam
que parcialmente, isso deixa chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 56,7%
responderam que participam às vezes; 33,3%, na maioria
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das vezes e 10% nunca participam das atividades. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 90% participariam e 10%
talvez participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (56,7%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; e para
43,3% o item mais importante é a qualidade do ensino
(Figura 261).

Figura 261. Item
importante pelos entrevistados

considerado

mais

Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 86,7% consideram a segurança pública
como ponto mais importante; 10% áreas de lazer/esporte e
3,3% colocam a programação cultural como fator mais
importante. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 53,3% consideraram
mais importantes a qualidade do ar; e 46,7%, as áreas
verdes, o que pode ser reflexo de aspectos ambientais com
a poluição.
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PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS PEDEOP
Identificação e Vínculo:
Participaram da pesquisa oito professores da
escola Menino Deus, sendo que destes, um professor do
sexo masculino e sete professores do sexo feminino. A
idade dos entrevistados varia de 25% na faixa dos 18 a 30
anos; 37,5% na faixa etária dos 31 a 40 anos; e 37,5% na
faixa etária de 41a 50 anos.
Local de trabalho:
Metade dos professores é concursada e a outra
metade é contratada, a maioria dos concursados (75%) tem
tempo de serviço de 11 a 15 anos, e 25% têm tempo de
serviço de 6 a 10 anos. O tempo de serviço da maioria dos
contratados (75%) é de 2 a 5 anos de trabalho; e os outros
25% têm tempo de trabalho de 6 a 10 anos.
Seis professores lecionam no segmento ensino
fundamental – séries iniciais e quatro professores atuam no
segmento ensino fundamental séries finais. Nos gráficos
abaixo podemos verificar as séries e disciplinas
ministradas pelos professores da escola São Miguel II
(Figura 262).
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Figura 262. Séries e disciplinas ministradas
pelos professores da escola São Miguel II, medidas em
%.
Esses professores não possuem outra atividade
na escola, nem trabalham em outra escola.
Formação e Motivação:
Todos os professores que atuam na escola
São Miguel II que participaram dessa pesquisa possuem
ensino médio completo, no qual metade (50%) dos
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professores cursou o antigo Normal. Com relação à
escolaridade de nível superior, a maioria 62,5% dos
professores possui graduação incompleta (Figura 26389).

Figura 263. Grau de escolaridade dos
professores da escola São Miguel II, que foram
entrevistados no PEDEOP.
Das áreas de graduação, todos os professores
cursaram Licenciatura Plena. A metade dos professores
50% possui ou está cursando graduação em instituição
pública federal, a outra metade tem a formação em
instituição privada. Todos têm formação na modalidade
presencial.
A maioria (58,3%) dos professores entrevistados
já participou de algum curso/programa de formação
continuada ou capacitação didática. Desses, 57,1%
realizaram cursos em instituição pública federal; e 42,9%,
em instituição pública municipal. Todos que tiveram esse
tipo de instrução participaram pela modalidade presencial.
Todos os professores vinculados à escola de
pesquisa, que responderam aos questionários de PEDEOP,
afirmaram que consideram os conhecimentos teóricos e
práticos adquiridos durante sua formação plenamente
adequados e adequados aos programas das disciplinas que
lecionam.
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Em seguida serão elencadas em grau de
importância as opiniões sobre as razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores. Com relação à falta de tempo em função de
carga horária em duas ou mais escolas – todos
responderam - indiferente. Falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola, todos responderam muito importante para auxiliar no aumento de procura para
aprimoramento e atualização dos professores. A falta de
compromisso institucional com a formação docente é uma
razão que todos responderam como- importante para
auxiliar no aumento de procura para aprimoramento e
atualização dos professores. A falta de vontade é uma
razão que todos responderam como - regular para auxiliar
no aumento de procura para aprimoramento e atualização
dos professores. A falta de programas de incentivos por
parte das Secretarias de Educação é uma das razões
considerada muito importante por todos os professores.
Falta de mecanismos de cobrança, especialmente por parte
do estado e município - todos responderam - muito
importante para auxiliar no aumento de procura para
aprimoramento e atualização dos professores. Falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
todos responderam - indiferente para auxiliar no aumento
de procura para aprimoramento e atualização dos
professores. Falta de recursos financeiros - todos
responderam - importante para auxiliar no aumento de
procura para aprimoramento e atualização dos professores.
Os professores expressaram a opinião sobre as
razões
que
estimulam
sua
busca
pelo
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.),
nos próximos gráficos segue a ordem de prioridade para
diversos motivos que afetam essa opinião. Interesse
pessoal fator que todos os professores informaram ser
muito importante. Incentivo por parte da Secretaria de
Educação é um fator que todos os professores responderam
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ser regular. A melhoria do desempenho profissional, a
melhoria de função/salário na escola, oferta de
equipamentos de apoio para docência como ex:
computador, internet, kits de formação, entre outros, oferta
de eventos, como exemplo: cursos, palestras, workshops
entre outros, na área de interesse de cada um deles e
implementação de temáticas novas e/ou diversificadas, são
razões consideradas muito importantes para todos os
professores.
Todos os professores que participaram da
pesquisa do PEDEOP na escola Menino Deus colocam
como positivo a vontade de que sejam ofertados cursos em
prol de melhor desempenho de suas atividades de ensino.
Ainda sugeriram tipos e temas de possíveis cursos que
possam auxiliar em tais atividades, sendo que a maioria
sugeriu em prioridade o tema Educação Inclusiva e Libras
(Figura 264).

Figura 264. Sugestão de cursos em prol de
melhor desempenho de suas atividades de ensino.
Todos os professores dessa escola que
responderam ao questionário do PEDEOP se consideram
aptos a participar de cursos de educação continuados a
distância.
Na visão dos professores, através de medidas do
grau de importância de fatores que motivam a atuação do
professor, a maioria considera muito importante e
importante os seguintes aspectos: recursos didáticos para
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implementar práticas, inclusive laboratórios, o tempo
destinado para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
melhores salários, articulação entre alunos, professores e
gestores, interesse e o bom desempeno dos alunos,
qualificação e atualização em conteúdos específicos,
quantidade adequada de alunos em sala de aula,
possibilidade em assumir cargos administrativos, diálogo
com outros professores sobre questões da disciplina,
aspecto atuação em processo de gestão participativa, salas
de aula adequadas e trabalhar em um só local.
Na visão dos professores, através de medidas do
grau de importância de fatores que motivam o aluno a
maioria considera muito importante e importante os
seguintes aspectos: convivência social, programa ou
projetos dirigidos aos alunos, metodologias de ensino
voltadas para memorização de conteúdos, articulação dos
conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental e
cultural, integração dos espaços de cidadania EscolaComunidade, maior inclusão social, facilidade de acesso a
informações via internet, expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar, facilidade de acesso a
contextos informacionais e de lazer, aprendizado por meio
de atividades lúdicas e participativas, acesso a fontes
bibliográficas variadas, estímulo da família, estímulo
docente,
relação
professor-aluno,
facilidade
de
deslocamento para a escola, merenda escolar e salas de
aula adequadas.
Temas transversais:
Todos os professores da escola São Miguel II
que participaram do PEDEOP, já tiveram acesso a
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
incorporam as ideias e sugestões apontadas por orientações
oficiais para o ensino.
Todos os professores da escola São Miguel II
trabalham algum tema transversal integrado em suas
disciplinas. Sendo o tema mais citado (26,9%) ética
(Figura 265). A maioria dos professores ainda faz parceria
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desses temas a outras disciplinas além das trabalhadas por
eles, sendo ciências a disciplina mais partilhada em temas
transversais (Figura 26692).

Figura 265. Temas transversais trabalhados
em sala de aula na escola São Miguel II.

Figura 266. Disciplinas que trabalham temas
transversais em parceria na escola Menino Deus.
Todos os professores da escola São Miguel II
que participaram do PEDEOP, conhecem o Projeto
Político Pedagógico (PPP) da escola. Eles disseram que o
PPP contempla temas transversais, informaram que a
definição dos temas a serem trabalhados em sua disciplina
nos eventos escolares de integração (feiras de ciências,
exposições etc.) está orientada pela transversalidade,
nesses eventos, o desenvolvimento desses temas é feito
pela maioria e que os temas são escolhidos por disciplinas
específicas. Todos os professores disseram estar motivados
a realizar e participar desse tipo de eventos. Quando
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julgaram o interesse do alunado em participar desse tipo de
eventos, todos disseram ser muito alto.
No que diz respeito ao grau de interesse dos
alunos a determinados temas, foi elencado pelos
professores o nível desse interesse (Figura 26793):

Figura 267. Indicações do grau de interesse
dos alunos a diversos temas, medidas em %.
Infraestrutura de apoio pedagógico
Todos os professores da escola São Miguel II
informaram que a escola possui sala de aula. Não há na
escola Menino Deus laboratório de ciências. Os alunos não
utilizam internet. A escola não possui computadores e nem
internet, não há projetos de informática educativa, não
existe TV, rádio e nem laboratório de ciências.
Consideram que esses recursos são importantes para o
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apoio das atividades de docência. Todos os professores
disseram produzir os próprios materiais didáticos com
recursos disponíveis em seu ambiente (ex: rochas, plantas,
animais, etc.).
Biblioteca e sala de leitura:
Não existem esses espaços na escola São Miguel
II. No gráfico abaixo é possível verificar o acervo
bibliográfico da escola. Não responderam as demais
questões referentes a esse assunto (Figura 26894).

Figura 268. Acervo bibliográfico da escola
São Miguel II.
Livro didático:
Quando questionados sobre a distribuição
dos livros na escola pelo PNLD, todos os professores
informaram que a escola recebe livros pelo PNLD, quanto
à escolha dos livros, não responderam essa questão.
Quando questionados sobre a utilização dos
livros didáticos ofertados pela escola, todos informaram
que os utilizam. A maioria 58,3% disse utilizar também
outros livros para complementar as atividades de docência;
e 41,7% utilizam também revista e jornais. Todos os
professores que utilizam o livro didático informam que ele
contribui para o alcance dos objetivos da disciplina que
ministram. Os professores não assinalaram “SIM”, “NÃO”
ou “PARCIALMENTE”, para a as afirmativas sobre os
livros didáticos.
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PLANO DE AÇÃO
Comunidade: Goianinha
Escola: São Miguel II
Cursista Responsável: Antonia Sebastiana
Chaves de Sousa
Temas delimitados: verminoses e viroses
Resumo do plano: Resolveu-se trabalhar este
tema, pois a referida comunidade apresenta um índice
bastante elevado, afetando principalmente as crianças com
verminoses e outras viroses. Os comunitários em vez de
procurar o posto de saúde, optam por farmacêuticos, pois o
atendimento é rápido e a situação financeira não é
suficiente para custear um atendimento de qualidade.
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CROQUI
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SAO RAIMUNDO II
Informações Básicas
Código INEP: 15006808
Escola: EMEIF SAO RAIMUNDO II
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
Em meados de 1970, chegaram os primeiros
moradores na área em questão, sendo o senhor Firmino
Lemos de Almeida, também conhecido como Mimito, o
senhor Antônio Ramos e o senhor Ladico. Posteriormente,
chegaram outros moradores, entre eles o senhor José
Pereira, o qual criou o primeiro campo de futebol, batizado
por Esporte Clube Bom Vento, que também se extrapolou
para a comunidade (Figura 26995).

Figura 269. Campo de futebol do Esporte
Clube Bom Vento
Na década de 80, com a chegada de Ivo Tupi e
Firmino, organizou-se a comunidade para a construção de
um barracão, para funcionar como capela, tendo como
padroeiro São José. No barracão realizavam-se cultos,
orações e cursos de catequese.
Em outro barracão funcionava a escola da
comunidade, tendo como primeira professora a senhora
Maria de Nazaré Almeida. Na década de 90, com o
sucateamento do barracão, viu-se a necessidade construir
uma nova escola. Assim, com a administração do prefeito
João Damasceno Figueiras, inaugurou-se a escola São
Raimundo II (Figura 270), no padrão MEC.
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Figura 270. Comunidade Bom Vento. Aigreja católica. B- Escola São Raimundo II
No ano 2010, a comunidade foi contemplada
com o projeto luz para todos, sendo beneficiados 95% dos
moradores. A comunidade possui 21 famílias, as quais
residem em casas de palha, madeira e alvenaria. A
economia baseia-se na pecuária e agricultura.
Hoje essa comunidade possui um clube
esportivo com o nome de Guarani Esporte Clube. Possui
como programação cultural a festa de São José, festejadas
todos os anos.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola São Raimundo II, 100% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo, com isso, o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é a queimada
(100%).
Água: As respostas revelaram que o
abastecimento é feito por poço doméstico (46,7%);
microssistema comunitário (46,7%); e por rede geral de
distribuição (6,6%). Os entrevistados declararam que as
formas de tratamento utilizadas são: cloração (60%);
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filtragem (20%); fervura (13,3%); e outros métodos
(6,7%).
Esgoto: 72,7% dos entrevistados declararam não
existir rede de esgoto; 18,3% disseram não saber se existe;
e 9% o julgam regular. A maioria (64,3%) utiliza
sumidouros; 21,4% destinam dejetos o céu aberto e 14,3%
utilizam fossa séptica.

Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
66,7%, seguida dos que possuem ensino superior
incompleto (13,3%); dos que possuem ensino médio
incompleto (6,7%); dos que possuem ensino médio
completo (6,7%); e dos que sabem ler/escrever, mas não
frequentaram escola (6,6%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (27,3%), empatado com verminoses com 27,3%
dos casos; malária (18,2%); doenças respiratórias (9,1%);
problemas ósseos e/ou articulatórios e gripe (9,1%).
As declarações mostraram que 50% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento e 50% recorrem a
postos de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 33,3% dos
entrevistados consideram bom; 26,7%, regular; 20%, ruim;
13,3% disseram não existir; e 6,7% disseram não saber.
Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
57,1% disseram não existir; 21,4% consideram regular;
14,3%, bom e 7,1% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
42,9% dos entrevistados testemunharam não existir; 35,7%
não souberam responder; 14,3% consideraram regular; e
7,1%, ruim. Outro dado de avaliação foi qualidade do
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ensino, cujos resultados mostraram que 33,3%
consideraram regular; 26,7% consideram este item ruim;
26,7% o julgam bom; 6,7% disseram não existir e 6,7%
não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados
obtidos, que 64,3% dos entrevistados possuem documento
de propriedade do terreno; 21,4% não possuem e 14,3%
não souberam responder. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 100% disseram que a casa
onde moram é própria.

Figura 271. Situação do terreno
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que: a
maioria usa ônibus (23,5%); 21,6% usam bicicleta; 13,7%,
carro; 21,6% andam a pé; 9,8% andam de moto; 5,9%.
carroça/carro de boi; 2%, moto táxi; e 2%,
cavalo/jegue/mula.
Meio ambiente
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Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 50% relataram que o
abastecimento de água é bom; 42,9% disseram que o
serviço não existe e 7,1% não souberam responder.
Urbanização das ruas: 53,8% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 15,4%
disseram ser ruim; 15,4%, bom e 15,4% não souberam
responder (

Figura 27298).

Figura 272. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
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Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 73,3%
das respostas dos entrevistados confirmaram que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 20% responderam que 1
apenas trabalha e 6,7% responderam que três ou mais
menores contribuem com a renda familiar. Quanto à renda
familiar, 46,7% recebem menos de 1 salário mínimo;
46,7% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos e 6,6% de
2 a 3 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 46,2%
consideram a segurança pública inexistente; 23,1%
disseram não saber; 15,4% julgaram ruim; 7,7%, regular e
7,7%, bom. Tais dados fornecem base para a inferência de
que há ocorrência de violência urbana na referida
localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 93,3% disseram que sim e 6,7% disseram
que gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de
que apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam
do local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados
com que frequência a família participa de ações da
comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos,
etc.), 73,3% responderam que participam às vezes; 13,3%,
na maioria das vezes e 13,3% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 66,7%
participariam; 20% não participariam e 13,3, talvez.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (46,1%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
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38,5%, cursos de qualificação profissional; para 7,7%,
assistência social e para 7,7%, a existência de creches
(Figura 299).

Figura 273.
Item
importante pelos entrevistados

considerado

mais

Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 33,3% consideram a coleta de lixo;
26,7%, abastecimento de água; 26,7%, urbanização das
ruas; 6,7%, a rede de esgoto e 6,7%, o transporte coletivo.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 76,9% consideram mais importante qualidade
do ar; 15,4%, as áreas verdes e 7,7%, a arborização.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS –
PEDEOP
Identificação e vinculo
Nesta escola 100% dos entrevistados são
homens, de faixa etária variando entre 31 a 40 anos, sendo
que 100% dos entrevistados são contratados, apresentando
entre 6 a 15 anos de trabalhado, todos os entrevistados
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lecionam no Ensino Fundamental – séries iniciais. Todos
os docentes não exercem outra atividade na escola.
Formação e motivação:
Todos os professores não possuem sua
graduação completa, no curso de Português/Inglês, não
especificando o tipo de graduação. Quanto à formação
continuada, todos responderam ter participado de cursos de
capacitação didática, sendo 100% em unidades públicas
federais; e 100% cursaram de forma presencial. Sobre a
capacitação dos programas das disciplinas que lecionam
100% dos docentes consideraram o programa adequado.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (100% muito importante); 2º) Falta de
tempo em função de composição de carga horária em duas
ou mais escolas; Falta de comunicação e divulgação dos
cursos na escola (100% importante) 3º) Falta de vontade e
motivação pessoal (50% muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal; Incentivos por parte da Secretaria de
Educação; Melhoria da função/Salario na escola; Oferta de
equipamentos de apoio (computador, internet, kits de
formação etc.) (100% muito importante) 2º) Melhoria do
desempenho profissional; oferta de eventos na sua área de
interesse (100% importante).
Dos entrevistados, 100% desejam a oferta de
cursos visando ao melhor desempenho de suas atividades
ensino, principalmente em Computação e outros idiomas.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Melhores salários;
Articulação entre alunos, professores e gestores; interesse
dos alunos (100% muito importante); 2º) Bom
desempenho dos alunos; Atuação em processo de gestão
participativa (100% importante).
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Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Programas e/ou projetos
dirigidos aos alunos; Facilidade de acesso a informações
via Internet (100% muito importante); 2º) Convívio social;
metodologia de ensino voltada para a memorização de
conteúdos (100% importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, os professores não responderam ter recebido,
ou não, orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina, porém estes incorporam em suas aulas e
100% trabalharam algum tema transversal em sua
disciplina. Como tema principal indicado, destacam-se:
pluralidade cultural, meio ambiente e saúde. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, na disciplina de ciência.
Os professores não responderam trabalhar, ou não, temas
transversais em parceria com outras instituições. Todos os
entrevistados conhecem o projeto político pedagógico da
escola, e não responderam se este contempla os temas
transversais. 100% sentem-se altamente motivados a
participar desses eventos, e a maioria dos alunos estaria
altamente motivada a participar, principalmente na
seguinte escala de prioridade: problemas ambientais locais
e globais, e saúde.
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores não
responderam as questões, a não ser a do uso de tecnologia
da informação, e afirmaram não usar recursos de
tecnologia da informação e comunicação e não utilizam
recursos de informática e da internet como apoio às
atividades de suas disciplinas. Não há captação de projetos
pela escola, não há materiais audiovisuais de apoio
pedagógico, nunca receberam cursos de capacitação para
uso de materiais audiovisuais de apoio didático e por conta
disso, nunca usaram materiais audiovisuais. Para suprir
essa necessidade os professores (100%) produzem seu
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próprio material didático com recursos disponíveis em seu
ambiente (rochas, plantas, animais, etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura, os
entrevistados não responderam as questões, somente
afirmaram que os alunos utilizam a biblioteca como apoio
aos estudos de suas respectivas disciplinas.
Em referência aos livros didáticos todos os
professores afirmaram (100%) categoricamente não serem
recebidos via Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD) e que estes livros são escolhidos pela Secretaria
Municipal e Estadual (100%) e são utilizados pelos
professores (100%). Além destes, outros livros são
utilizados pelos docentes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares (100%). Sobre o critério de
escolha e as demais questões dos questionários não foram
respondidas.
PLANO DE AÇÃO- PA
A comunidade recentemente teve instalação de
energia elétrica, no entanto, não existe menção de internet
ou computadores nas escolas para aulas de informática.
Assim é necessária a instalação de laboratório de
informática com acesso à internet na escola a fim de
melhorar a educação dos alunos.
Com relação ao saneamento da comunidade
onde a escola está inserida como PLANO DE AÇÃO
devem ser implantados em caráter de urgência a coleta de
lixo, bem como instalação de um aterro para destinação do
lixo, uma vez que 100% das pessoas questionadas
responderam não usufruir da coleta de lixo sendo todo
resíduo destinado à queima; com relação ao abastecimento
de água são necessárias implementações de poços
artesianos que abasteçam toda a comunidade com água
potável e de boa qualidade, bem como cursos para
qualificar os moradores a obter água de qualidade por meio
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de processos químicos, como uso de cloro, uma vez que a
maioria das doenças relatadas na comunidade diz respeito
a diarreia e verminoses que podem estar sendo
transmitidas via água. O quesito mais preocupante está
relacionado ao destino do esgoto que é inexistente, devemse implantar primeiramente fossas sépticas para depois ser
feito um sistema de tratamento adequado de maneira que
os resíduos da comunidade não contaminem os lençóis
freáticos tampouco os rios que a cercam.
A questão da educação também preocupa, pois
66,7% da comunidade não possui o fundamental completo,
a ação necessária para reverter esses dados seria oferta de
curso noturno para aqueles da comunidade que desejassem
finalizar seus estudos.
Não existe assistência social tampouco serviços
de saúde ofertados na comunidade, a simples visita de um
assistente social diagnosticaria e solucionaria muitas
dúvidas da população com relação a medidas preventivas
de saúde. A comunidade avalia que o aspecto mais
importante para o futuro é o atendimento à saúde.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SEMENTE DO SABER
Informações Básicas
Código INEP: 15006891
Escola: EMEIF SEMENTE DO SABER
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
Escola Semente do Saber – Comunidade Andirobal I
Segundo o senhor João Gentil de Oliveira, 84
anos, alfaiate (Figura 274300), nascido no município de
Alenquer - Pará Brasil, que se mudou para a localidade no
ano de 1961, neste tempo, havia 04 famílias que
sobrevivam da caça de animais silvestre, quase inexistindo
desmatamento. Posteriormente, houve a invasão das terras
aos redores, e com isso, a abertura de clareiras,
dificultando a atividade de caça.
O acesso desde então consistia em um ramal,
onde em meados de 2010 abriu-se uma estrada, facilitando
o meio de transporte e comunicação da comunidade.
Ainda segundo João Gentil de Oliveira,
um marco histórico na comunidade é a passagem senhor
Benedito Monteiro e demais companheiros em 1964, na
época da ditadura, quando fugidos da cidade de Belém,
passaram uns três dias na localidade e ficaram escondidos
na mata local. Assim, o local ficou bastante movimentado
com a presença de militares, dificultando a vida dos
moradores, pois não podiam sair de suas residências para
as atividades diárias, além da tortura em busca de
informação sofrida por alguns.
Posteriormente, a localidade mudou de nome,
chamando-a de Andirobal- I, que fica há 25 km no
município da cidade de Alenquer- Pará. Atualmente, a
localidade tem 15 famílias, das quais 10 foram
entrevistadas no Projeto Agenda Cidadã.
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Figura 274. Memória viva local. a- João
Gentil de Oliveira. b- residência do Sr. João Oliveira.
A comunidade tem uma Escola
Municipal de Ensino Fundamental Semente do Saber.
Fundada em 1997 pelo senhor João Serverino, foi
construída com ajuda dos moradores locais, sendo um
barracão aberto. O primeiro professor foi Sebastião Prata.
Desde 2007, a turma foi assumida pela professora Tania
dos Santos da Silva. A escola funciona com mais de 30
alunos, em regime multissérie do Pré- I ao 5º ano (Figura
275301).

Figura 275. Escola Semente do Saber. Aestrutura física. B- alunos em aula na turma multi
série.
Quanto à estrutura religiosa, a comunidade não
possui igrejas ou templos. A maioria das famílias recebe
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menos de um salário, sendo que a renda principal das
famílias advém do Programa Bolsa Família, apesar da
extração existente de produtos naturais da floresta como,
castanha do Pará, cumaru, andiroba, copaíba, açaí,
abacaba, casca de plantas medicinais e produção mandioca
para farinha e tapioca, pois estas são mais para
subsistência.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Semente do Saber, pertencente
à comunidade Andirobal I, 90% das pessoas questionadas
responderam não usufruir da coleta de lixo e 10% a
consideraram regular, portanto, para dar destino ao lixo
produzido, todos utilizam o método da queimada (100%).
Água: As respostas, em sua totalidade,
revelaram que o abastecimento é feito por poço doméstico
(100%), sendo que a água não é tratada em 100% dos
casos. As pessoas também foram questionadas sobre a
metodologia utilizada para o tratamento da água
consumida por eles e a proporção das respostas foi a
seguinte: 100% das pessoas usam cloração como método
para tratar a água. Esses dados mostraram que os
entrevistados dessa escola precisam utilizar seus próprios
meios para o tratamento da água, pois essa não é fornecida
tratada.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto, com isso, a maioria (90%) destina
dejetos em céu aberto e 10%, em fossa séptica. Esses
dados mostraram que o ambiente vem sendo poluído pelos
próprios moradores, devido à falta de rede de esgoto podese inferir que tal prática pode vir a afetar nos índices de
doenças ocorridas.
Educação (escolaridade)
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Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com 75%,
seguida dos que possuem ensino fundamental completo,
com 25% das respostas.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
virose (39,1%), seguida por verminoses (17,4%); doenças
respiratórias (13%) diarreia (13%); problemas de coração
(8,7%); hepatite (4,3%) e diabetes (4,3%).
As declarações mostraram que 32,1% recorrem
aos postos de saúde quando necessitam de atendimento;
28,6% recorrem a hospitais públicos para suprirem suas
necessidades de saúde; 14,3% recorrem a farmácias;
14,3%, a curandeiros/benzedeiras e 10,7%, ao atendimento
comunitário de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 50% o julgam
regular; 40% julgam bom e somente 10% consideram
ruim. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 40% dos entrevistados declararam ser regular;
40% não souberam responder; 10% disseram ser bom e
10% testemunham não existir, mostrando que esse quesito
não tem se sobressaído na realidade dos entrevistados.
Quando questionados sobre a assistência social,
40% dos entrevistados testemunharam não existir; 20%
julgaram este bom; 20%, ruim; 10%. regular e 10% não
souberam responder. Outro dado foi qualidade do ensino,
cujos resultados mostraram que 66,7% consideraram
regular e 33,3% disseram ser ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 70% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno e apenas 30% possuem, revelando
que a maioria não tem segurança quanto a propriedade de
sua moradia. Questionados sobre as características do
terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem
em área de terra firme e nenhum em áreas inundáveis. Já
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quando foram questionados se a casa onde moram era
própria, cedida, alugada, dentre outros, 80% disseram que
a casa onde moram é própria; 10% disseram ter adquirido
por posse e 10% disseram fazer parte de assentamento
rural.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria usa bicicleta (25,6%); 23,1% usam carro; 20,5%
andam a pé; 10,3 usam carroça/carro de boi; 7,7% usam
ônibus; 7,7%, moto e 5,1% utilizam moto táxi.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relataram que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: 60% dos entrevistados
consideraram a urbanização das ruas boa; 20% disseram
que esta é regular e 20% a julgam ruim (Figura 303).

Figura 276. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
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Analisando os gráficos, percebe-se que 50% dos
entrevistados disseram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha e dos que trabalham para contribuir com o
sustento familiar, 30% responderam que 1 apenas trabalha;
10% dos questionados disseram que dois menores
trabalham e 10%, que 3 ou mais menores trabalham.
Quanto à renda familiar, 100% dos entrevistados
responderam que recebem menos de 1 salário mínimo.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 66,7%
consideram inexistente a segurança pública e 33,3%
julgam esta ruim, tais dados preconizam a necessidade de
maior atenção a esse quesito.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que sim, isso chama atenção,
pois as respostas anteriores comprovam dificuldades
sofridas na comunidade, mesmo assim, os moradores
gostam do local onde vivem. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência a família participa de
ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 50% responderam que participam às vezes;
30% responderam que participam na maioria das vezes e
20% nunca participam das atividades. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 100% dos questionados responderam que
participariam das atividades.
Visão compartilhada de futuro
Para todos entrevistados (100%), o aspecto mais
importante é o atendimento a saúde, fazendo com que se
acredite que o atendimento à saúde é deficiente.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 70% consideram a segurança pública
como ponto mais importante; 20%, a limpeza de ruas e
terrenos; 20%, a qualidade do ar. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
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entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
60% consideram mais importantes os rios e lagos; 20%, a
qualidade do ar.
PLANO DE AÇÃO
Com relação à escolaridade, 75% dos
entrevistados possuem apenas o ensino fundamental
incompleto sendo necessária a ação de implementar
cursos, preferencialmente noturnos, para que o moradores
que quiserem possam concluir seus estudos.
O mais preocupante na comunidade trata-se do
saneamento, pois 100% dos entrevistados não possuem
sistema de esgoto. Devem ser implantadas, primeiramente,
fossas sépticas, para depois ser feito um sistema de
tratamento adequado de maneira que os resíduos da
comunidade não contaminem os lençóis freáticos
tampouco os rios que a cercam.
Na comunidade onde a escola está inserida como
PLANO DE AÇÃO devem ser implantados em caráter de
urgência a coleta de lixo, bem como instalação de um
aterro para destinação do lixo, uma vez que 100% das
pessoas disseram que queimam o lixo coletado, o que
causa dano ao meio ambiente.
Na comunidade o abastecimento de água é feito
por poço artesiano sendo que a água não é tratada. Devemse utilizar ações de conscientização da população para que
a água de consumo seja tratada na própria residência.
CROQUI
Campos de Pilar
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Nova Esperança, 58% das pessoas
questionadas responderam que a coleta de lixo é regular;
25,6% afirmam ser ruim; 12,1%, boa; 4,3% responderam
não usufruir da coleta de lixo. De acordo com as respostas,
o destino dos resíduos produzidos é: coletado por serviço
de limpeza (61,4%); queimado (31,6%); coletado por
caçamba de lixo (7%).
Água: As respostas mostraram que o abastecimento é feito
por poço doméstico (56,4%); 39,3% utilizam
microabastecimento comunitário; e 4,4%, rede geral de
distribuição. Dos entrevistados 100% declararam que a
água não chega tratada, por isso utilizam formas de
tratamento caseiras, a saber: a cloração (52,7%); filtragem
(45,1%) e fervura (2,2%).
Esgoto: 66,3% dos entrevistados declararam ser
inexistente; 18%, regular; 5,9% não souberam responder;
4,8% consideram ruim e 4,4% consideram bom. Em
relação ao destino dos dejetos, as respostas foram: a
maioria (43,5%) destina dejetos em fossa séptica; 29,8%,
em sumidouro; 26,7%, a céu aberto/ vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos possuidores
de ensino fundamental incompleto, com 61,9%, seguida
dos que possuem ensino fundamental completo (12,5%);
ensino médio completo (8,6%); não sabem ler; ensino
médio completo (7,9%); ensino médio incompleto (7,5%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos últimos 12
meses, as doenças de maior ocorrência foram: doenças
respiratórias (30,8%); diarreias (24,5%); hepatite (9,5%);
verminoses (6,1%); dengue (4,7%); problemas do coração
(3,2%). Ressalta-se que o percentual de 13,2% disse não
ter havido ocorrência de nenhuma doença, podendo isso
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ser reflexo de outros fatores que influenciam positivamente
na conservação da saúde.
As declarações mostraram que 57,5% recorrem a postos de
saúde para seu atendimento; 29,1% recorrem a hospitais
públicos; 5,6%, a médico do plano de saúde; 4,1%, a
hospital privado; 1,9%, a agentes comunitários de saúde;
1,5%,
a
farmácias;
0,4%
recorrem
a
curandeiros/benzedeiros.
Quanto ao atendimento de saúde, 56,1% dos entrevistados
consideram regular; 21,9%, bom; 19,7%, ruim; 1,1% não
souberam responder e 1,1% responderam não existir. Em
relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
62,1% dos entrevistados disseram não existir; 28,3% não
souberam responder; 4,8% consideraram regular; 4,1%,
ruim e 0,7%, bom.
Sobre a assistência social, 67,3% dos entrevistados
afirmaram não existir; 20,4% não souberam responder;
6,7% disseram ser regular; 3,3% consideram bom e 2,2%,
ruim. Outro dado de avaliação foi qualidade do ensino,
cujos resultados mostraram que 49,2% consideraram
regular; 28,2%, boa; 20,6%, ruim; 1,6% não souberam
responder; 0,4% afirmam não existir.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos, que
51,1% não possuem documento de propriedade; 46,9%
dos entrevistados possuem; e 1,9% não souberam
responder. Questionados sobre as características do
terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem
em área de terra firme. Já se a casa onde moram é própria,
cedida, alugada, dente outros, 93,9% disseram que a casa
onde moram é própria; 3% disseram que sua residência é
alugada; 3%, cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria anda a pé (39%); 25,8% usam bicicleta; 17,9%,
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moto; 12,9%, moto- táxi; 2,8%, carro; 1,3%, ônibus; 0,3%,
carroça/carro de boi.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 41,8% relataram que o
abastecimento de água é inexistente; 18% o classificam
como bom; 17,6%, ruim; 14,6%, regular e 8% não
souberam responder.
Urbanização das ruas: 51,9% dos entrevistados
disseram não existir; 24,2% disseram ser ruim; 15%,
regular e 7,3% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em 77,8% das
respostas, os entrevistados confirmaram que nenhum dos
menores de 18 anos trabalha. Quanto à renda familiar,
51,1% recebem de menos de 1 salário mínimo; 29,7%
possuem renda de 1 a 2 salários mínimos; 16,3% não
recebem renda; 2,9% de 2 a 3 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 31,2%
consideram a segurança pública inexistente; 31,2%,
regular; 19,9%, ruim; 13,8% não souberam responder e
4%, bom. Tais dados fornecem base para a inferência de
que há ocorrência de violência urbana na referida
localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 98,1% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 47% responderam que participam às vezes;
42,6%, nunca e 10,4%, na maioria das vezes. E quando
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perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 58,2% disseram que sim; 40,7%, talvez e
1,1%, não.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (81,7%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
11,2%, o item mais importante é qualidade de ensino;
3,4%, cursos de qualificação profissional; 1,9%,
assistência social; 1,5% creches; 0,4%, atendimento ao
portador de deficiência.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 85,9% consideram a segurança pública;
11%, limpeza de ruas e terrenos; 2,7%, áreas de
lazer/esporte e 0,4%, programação cultural. Também
foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 82,1% qualidade do ar; 9,5% áreas verdes,
4,2% rios e lagos; 3,4% arborização das ruas e 0,8% praias
e balneários.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 60% consideram a segurança pública;
30%, áreas de lazer/ esporte e 10%, limpezas de ruas e
terrenos. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 70% consideram mais
importante a qualidade do ar; 10%, áreas verdes; 10%,
praias e balneários e 10%, arborização das ruas.
PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola a maioria dos
docentes são mulheres (63,6%) de faixa etária variando
entre 18 e 50 anos, sendo que todos são concursados
(100%), apresentando entre 6 a 15 anos trabalhando a
partir de contrato, lecionam nas séries iniciais do ensino
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fundamental – series iniciais (81,8%) e não exercem outra
atividade na escola e nem lecionam em outras escolas.
b) Formação e motivação: A maioria dos professores
está cursando uma graduação (87,5%), do tipo licenciatura
plena, distribuídos em cursos de Pedagogia (72,7%),
Matemática e Física (9,1%), Letras (9,1%) e História e
Geografia (9,1%). Em relação à instituição a maioria cursa
em unidades federais (90,9%) e de forma presencial.
Quanto à formação continuada, a maioria (53,8%)
respondeu não ter participado de cursos de capacitação, e
os que participaram (46,2%) o fizeram em instituições
pública estadual (33,3%), privada (33,3%), pública federal
(16,7%) e pública municipal (16,7%) a sua maioria de
forma presencial (83,3%) e consideraram adequados
(80,0%) os programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores opinaram
como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola (72,7%
regular); 2º) Falta de compromisso institucional com a
formação do docente (72,7% regular); 3º) Falta de recursos
financeiros (45,5% regular); 4º) Falta de vontade e
motivação pessoal (36,4% importante).
Em escala de importância os professores opinaram
como as principais razões que estimulam sua busca pelo
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Interesse
pessoal (81,8% muito importante); 2º) Melhoria da
função/salário na escola, oferta de equipamentos de apoio,
oferta de eventos (72,7% muito importante) 3º) Temáticas
novas e/ou diversificadas (54,5% importante).
Todos desejam a oferta de cursos e os indicados
foram cursos tecnológicos (28,0%), oficinas pedagógicas
(20,0%) e curso de capacitação para atualização de
professores (16,0%).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Melhores salários
(90,9% muito importante); 2º) Recursos didáticos para
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implementar práticas, inclusive laboratório (72,7% muito
importante); 3º) Bom desempenho dos alunos, qualificação
e atualização em conteúdos específicos (63,6% muito
importante); 4º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos, interesse dos
alunos, dialogo com outros professores sobre questões da
disciplina e salas de aula adequadas (54,5% muito
importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue a
escala de importância: 1º) Estímulo do docente e relação
professor-aluno (90,9% muito importante); 2º) convívio
social, aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, estímulo da família (72,7% muito
importante); 3°) Maior inclusão social (54,5% muito
importante) 4º) Articulação dos conteúdos e sua relação
com a realidade socioambiental e cultural (45,5% muito
importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 72,7% dos professores afirmaram ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina
(81,8%) e aqueles que as receberam (100%), incorporamnas em suas aulas e trabalham algum tema transversal em
sua disciplina. Como tema indicado: ética, pluralidade
cultural, meio ambiente, saúde, orientação sexual e
trabalho e consumo. São trabalhados integrados aos
conteúdos disciplinares, em parceria com outras
disciplinas, sendo que na escala de associação de
densidade temos: Ciências (33,3%), História (27,8%),
Matemática (16,7%), Geografia (11,1%) e Português
(11,1%). Os professores afirmaram não trabalhar temas
transversais em parceria com outras instituições. O curioso
é que todos os entrevistados alegaram desconhecer o
projeto político pedagógico da escola, e por conta disso,
não sabem se ele contempla os temas transversais. Todos
se sentem motivados em participar desses eventos, e a
maioria dos alunos estaria motivada a participar (72,7%
alta), principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º)
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Esporte e lazer, equipamentos tecnológicos e eletrônicos,
cultura regional (72,7% alta) 2º) meio ambiente da região
(floresta amazônica, biodiversidade), profissão, emprego e
renda, bem estar social, violência (54,5% alto); 3º)
Questões étnicas, cultura globalizada, saúde do corpo e
saúde mental, violência sexual (45,5% alto); 4º) Problemas
ambientais locais (36,4% muito alto). No contexto escolacomunidade os principais temas mencionados como
importantes para serem trabalhados transversalmente
foram: violência em geral (17,4%), doenças sexualmente
transmissíveis (17,4%), meio ambiente – local (13,0%),
saúde (8,7%), esporte e lazer (8,7%), orientação sexual
(8,7%), bullying, violência familiar e infantil, drogas,
questões étnicas, profissão, emprego e renda, família na
escola (4,3% cada).
Relacionado à infraestrutura de apoio pedagógico
existente na escola os professores afirmaram existir apenas
sala de aula para seu uso cotidiano. A maioria (100%)
alegou usar costumeiramente as salas de aula. Como não
existem outros espaços como: laboratórios, sala
multimídia, e questões referentes a esses itens não foram
assinaladas. Todos os entrevistados afirmaram usar
recursos de tecnologia da informação e comunicação e não
utilizam recursos de informática e da internet como apoio
às atividades de suas disciplinas. Não há captação de
projetos pela escola, não há materiais audiovisuais de
apoio pedagógico, nunca receberam cursos de capacitação
para uso de materiais audiovisuais de apoio didático e por
conta disso, nunca usaram materiais audiovisuais. Para
suprir essa necessidade os professores produzem seu
próprio material didático com recursos disponíveis em seu
ambiente (rochas, plantas, animais, etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acervo bibliográfico não é
adequado (75,0%), composto principalmente de: livros
didáticos (60%) e jornais e revistas (40%). A maior parte
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(75,0%) afirmou que os alunos não utilizam a biblioteca
como apoio aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (100%) categoricamente serem recebidos, às
vezes, via Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e
que estes livros são escolhidos pela Comissão de
Professores (75,0%) e utilizados pelos professores
(75,0%). Além destes, outros livros são utilizados pelos
docentes no preparo das atividades de ensino e eventos
escolares e que têm como critério principal empregado a
adequação dos conteúdos (60%). O fato de contribuírem
em sua maior parte (55,6%) para o alcance dos objetivos
propostos para a sua disciplina, reforçam em sua maioria
parcialmente (77,8%) a metodologia de ensino centrada na
memorização e oferecerem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos (44,4%), são
parcialmente ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação
(77,5%),
privilegiam
parcialmente
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (44,4%) e não estão defasados em relação à
dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem
(44,4%), muito embora, estimulem a multidisciplinaridade
parcialmente (77,8%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno parcialmente (50,0%) e, desta
forma, oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos (63,6%) e incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos (77,8%), aprofundando os
conteúdos trabalhados em sala de aula (66,7%),
contemplam a realidade e os elementos culturais locais
(66,7%) e estão adequados às orientações curriculares
oficiais parcialmente (55,6%).
PLANO DE AÇÃO
Optou-se pela problemática do abastecimento de
água, devido ao resultado da Pesquisa Socioambiental
realizada nas Comunidades, que em seus Relatórios Finais
apontaram índices elevados de problemas de saúde pública
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oriundos, entre outros, de doenças de veiculação hídrica
resultante da falta de água potável para consumo humano.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Santa Rita de Cássia III - anexo,
100% das pessoas questionadas responderam não usufruir
da coleta de lixo, com isso, o destino dos resíduos
produzidos e não coletados – de acordo com as respostas –
é a queimada (100%).
Água: As respostas revelaram que o
abastecimento de água é feito por bicão/cacimba (100%).
Dos entrevistados, 100% disseram que a água chega sem
tratamento, por isso utilizam o método caseiro da cloração
(100%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam ser
inexistente. Com isso, 92,5% destinam dejetos em valas a
céu aberto e 7,5%, em fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com 71%,
seguida dos que sabem ler e escrever, mas não
frequentaram a escola (25%); e dos possuem ensino
superior incompleto e ensino superior completo (2% cada).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (26%); doenças respiratórias (24%); verminoses
(8%);
problemas ósseos/ articulação (6%); e 32%
afirmaram que não houve casos de doenças.
As declarações mostraram que, quando os
moradores precisam de atendimento de saúde, 34,9%
recorrem a postos de saúde; 28,9%, a hospital público;
18,1%, à farmácia; 10,8%, a curandeiros/benzedeiros;
7,2%, a agentes comunitários de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 80% dos
entrevistados afirmaram não existir; 12,5% consideraram
regular; 5%, bom e 2,5% consideram ruim. Em relação ao
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atendimento aos portadores de deficiências, 90% dos
entrevistados disseram não existir.
Sobre a assistência social, 92,5% dos
entrevistados afirmam não existir.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 87,5% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já se a
casa onde moram é própria, cedida, alugada, dente outros,
65% disseram que a casa onde moram é própria; 27,5%
disseram que sua residência é proveniente de posse; 7,5%,
cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria anda a pé (21,7%); 18,6% usam moto; 17,1%,
bicicleta; 14%, carroça/carro de boi; 7%, carro e 5,4%,
canoa/bajara.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relataram que o
abastecimento de água é inexistente.
Urbanização das ruas: 72,5% dos entrevistados
disseram não existir; 15% consideraram regular; 7,5%,
ruim; 2,5%, bom e 2,5% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em 80%
das respostas, os entrevistados confirmam que nenhum dos
menores de 18 anos trabalha; 15% responderam que 2
menores trabalham; 5%, 1 menor. Quanto à renda familiar,
50% possuem renda de menos de 1 salário mínimo; 47,5%
recebem de 1 a 2 salários mínimos; 2,5% de 3 a 5 salários
mínimos.
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Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 47,5%
consideram a segurança pública inexistente; 27,5%, ruim;
22,5%, regular e 2,5% não souberam responder. Tais
dados fornecem base para a inferência de que há
ocorrência de violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que sim. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 47,5% responderam que participam às vezes;
37,5%, na maioria das vezes; 15%, nunca. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 55% disseram que sim e 45% talvez.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (100%), o aspecto mais
importante é o atendimento a saúde.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 80% consideram a segurança pública;
15%, áreas de lazer/esporte. Também foram questionados
sobre o que consideram mais importante entre: áreas
ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 38,8%
áreas verdes; 34,7% qualidade do ar e 26,5% rios e lagos.
PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação para a comunidade, a
primeira indicação, baseada no fato de que já existem
alguns registros da comunidade, é elaborar um livro
contendo a história do local onde vivem. Com relação ao
saneamento da comunidade, onde a escola está inserida,
como PLANO DE AÇÃO devem ser implantadas em
caráter de urgência a coleta de lixo e a instalação de um
aterro para destinação do mesmo. A maioria da população
já participou de ações comunitárias e não se oporiam em
participar de novas ações, portanto reunir os locais em
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ações de melhoria é o ponto principal que norteará todas as
PLANO DE AÇÃO para essa comunidade. Com relação à
escola da comunidade deve-se realizar a pesquisa na escola
(PEDEOP) para verificar os principais pontos
emergenciais a serem solucionados.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SANTA RITA DE CASSIA III
Informações Básicas
Código INEP: 15006956
Escola: EMEIF SANTA RITA DE CASSIA III
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de Locação: RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Santa Rita de Cássia III, 100%
dos entrevistados declararam não usufruir de coleta de lixo
e direcionam 80% desse material para ser queimado como
destino final, e 20% o despejam na mata.
Água: As respostas mostraram que o
abastecimento de água é feito, em 60% dos casos, por
meio de poço doméstico, e em 40%, em bicão/cacimba.
Dos entrevistados, 100% declararam que a água não é
tratada.
Esgoto: todos entrevistados declararam não
possuir rede pública de esgoto, com isso, a maioria (100%)
despeja ao céu aberto.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
93,3%, o restante (6,7%) possui ensino fundamental
completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
56,3% malária; 25% doenças respiratórias; 6,3%
verminoses; 6,3% hepatite; e o restante (6,3%) disse não
ter havido ocorrência de nenhuma doença, podendo isso
ser reflexo de outros fatores que influenciam positivamente
na conservação da saúde.
As declarações mostraram que 0% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 0% recorrem à
farmácia; 0% a postos de saúde e 0% a agentes
comunitários.
Quanto ao atendimento de saúde, 100% dos
entrevistados consideram bom. Em relação ao atendimento
aos portadores de deficiências, 100% dos entrevistados
declararam ser inexistente.
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Quando questionados sobre a assistência social,
100% dos entrevistados testemunharam não existir. Outro
dado de avaliação foi qualidade do ensino, cujos resultados
mostraram que 66,7% o julgam bom, 26,7% consideraram
regular; e 6,7% o declararam ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados
obtidos, que 100% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno. Questionados sobre
as características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme . Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 100% disseram que a casa
onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria usa moto (29,5%); 25% usam ônibus; 25%,
carroça; 20%, bicicleta.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relataram que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas .
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 46,7%
das respostas dos entrevistados confirmaram que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; e 46,7% responderam
que três ou mais menores contribuem com a renda
familiar, e 6,7% responderam que dois menores trabalham.
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Quanto à renda familiar, 80% recebem menos de 1 salário
mínimo; 6,7% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos e
6,7% de 2 a 3 salários mínimos, e 6,7% relata não possuir
renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: todos entrevistados
disseram que não existe segurança pública na comunidade.
Tais dados fornecem base para a inferência de que há
ocorrência de violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 73,6% disseram que sim; 26,6%,
parcialmente. Isso chama atenção ao fato de que apesar de
todas as dificuldades, os moradores gostam do local onde
vivem. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 80%
responderam que participam na maioria das vezes; 13.3%
disseram nunca; e 6,7% só participam às vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 66,7% disseram que participariam; e
33,3%, talvez.
Visão compartilhada de futuro
Para 100% dos entrevistados, o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 46,7% consideram a segurança pública;
40%, áreas de lazer/esporte; 13,3%, limpeza de ruas e
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terrenos (

Figura 277).

Figura 277. Item
importante pelos entrevistados

considerado

mais

Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 40%, os rios e lagos;
40%, as áreas verdes; e 20% consideram mais importantes
a qualidade do ar;
PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola todos os
docentes são mulheres (100%) de faixa etária variando
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entre 17 e 40 anos, sendo que a maioria é contratada
(75%), apresentando até cinco anos trabalhando a partir de
contrato (100%). As professoras lecionam nas séries
iniciais do ensino fundamental (50%) atuam em turmas
multisseriadas e não exercem outra atividade na escola e
nem lecionam em outras escolas.
b) Formação e motivação: A maioria dos
professores está cursando uma graduação (66,7%) do tipo
licenciatura plena (100%), em Pedagogia (100%). Em
relação à instituição, todos cursam em unidades privadas e
de forma presencial. Quanto à formação continuada, a
maioria (100%) respondeu ter participado de cursos de
capacitação em instituição pública federal de forma
presencial (100%) e consideraram plenamente adequados
(100%) os programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (50% muito importante ou
importante); 2º) falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e município, falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(100% regular), falta de comunicação e divulgação dos
cursos na escola, falta de compromisso institucional com a
formação docente, falta de vontade e motivação pessoal,
falta de programas de incentivos por parte das secretarias
de educação (75% regular); 3º) falta de possibilidades
operacionais em função da distância, falta de tempo em
função de composição de carga horária em duas ou mais
escolas (50% regular ou indiferente).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (50% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
de interesse (50% muito importante); 3º) Melhoria de

643

função/salário na escola, temáticas novas e/ou
diversificadas, interesse pessoal, melhoria do desempenho
profissional (50% muito importante ou importante); 4º)
Incentivo por parte da Secretaria de Educação (75%
regular).
Todos desejam a oferta de cursos e os indicados
foram: Libras, Letramento e Informática.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos,
qualificação e atualização de conteúdos específicos,
número adequado de alunos em sala de aula, (50% muito
importante ou importante); 2º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratório, tempo
destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos
e práticos, melhores salários, salas de aula adequadas,
trabalhar em um só local articulação entre alunos,
professores e gestores, bom desempenho dos alunos,
possibilidade de assumir cargos administrativos, atuação
em processo de gestão participativa (50% muito
importante e 50% indiferente).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação
professor-aluno, merenda escolar, salas de aula adequadas
(100% muito importante); 2º) convívio social, programas
e/ou projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino
voltada para a memorização do conteúdo, integração dos
espaços de cidadania escola-comunidade, maior inclusão
social, facilidade de acesso a informação via internet,
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer,
aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, acesso a fontes bibliográficas variadas,
facilidade de deslocamento para a escola (75% muito
importante).

644

No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100% dos professores afirmaram ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam, incorporam-nas em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
tema indicado: ética, pluralidade cultural, meio ambiente e
saúde. São trabalhados integrados aos conteúdos
disciplinares, em parceria com outras disciplinas, sendo
que na escala de associação de densidade temos: Ciências,
Matemática, Geografia, História e Português. Os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições. O curioso é que todos os
entrevistados alegaram desconhecer o projeto político
pedagógico da escola, e por conta disso, não sabem se ele
contempla os temas transversais. A maioria (66,7%) se
sente motivada a participar desses eventos, e a maioria dos
alunos estaria motivada a participar (75% alta),
principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º)
Violência (doméstica, escolar, gangues, etc.) 2º) meio
ambiente da região (floresta amazônica, biodiversidade),
problemas ambientais locais (desmatamento, enchentes,
lixo, endemias, etc.), problemas ambientais globais, cultura
regional (música, dança, festas, literatura, etc.), saúde do
corpo e saúde mental, bem estar social (família, religião,
preconceitos, etc.), (100% muito importante); 3º) doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (100%
muito importante); 4º) Saúde (doenças crônicas, câncer,
diabetes, hipertensão, etc.) (50% importante); 5º)questões
étnicas (indígenas, quilombolas, etc.) (50% muito
importante); 6º) violência sexual (pedofilia, exploração
sexual, etc.), equipamentos tecnológicos e eletrônicos,
cultura globalizada (hip hop, funk, grafite, etc.), (75%
importante); 7º) vestuário e veículos (50% muito
importante ou regular); 8º) profissão, renda e emprego,
línguas locais (oriundas das famílias tupi-guarani, jê,
karib) (50% muito importante ou importante). No contexto
escola-comunidade os principais temas mencionados como
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importantes para serem trabalhados transversalmente
foram: problemas ambientais locais, violência sexual,
doenças sexualmente transmissíveis, drogas, gravidez e
sexo.
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola, os professores afirmaram
existir apenas sala de aula para seu uso cotidiano. Todos
alegaram usar costumeiramente as salas de aula. Como não
existem outros espaços como: laboratórios, sala
multimídia, as questões referentes a esses itens não foram
assinaladas. Todos os entrevistados afirmaram não usar
recursos de tecnologia da informação e comunicação e não
utilizam recursos de informática e da internet como apoio
às atividades de suas disciplinas. Não há captação de
projetos pela escola, não há materiais audiovisuais de
apoio pedagógico, nunca receberam cursos de capacitação
para uso de materiais audiovisuais de apoio didático e por
conta disso, nunca usaram materiais audiovisuais. Para
suprir essa necessidade os professores produzem seu
próprio material didático com recursos disponíveis em seu
ambiente (rochas, plantas, animais, etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura, não
se sabe se seu acervo bibliográfico é adequado ou não, mas
é composto principalmente de: literatura infantil, literatura
brasileira, livros didáticos e jornais e revistas (25% cada).
Todos afirmaram que os alunos utilizam a biblioteca como
apoio aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (100%) categoricamente serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Secretaria Municipal de
Educação (100%) e utilizados pelos professores (100%).
Além destes, outros livros são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares
(75%). O fato de contribuírem parcialmente (100%) para o
alcance dos objetivos propostos para a sua disciplina,
reforçam em sua maioria (50%) a metodologia de ensino
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centrada na memorização e oferecerem questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos
(100%), são ricos em relação ao conteúdo e a apresentação
(75%), privilegiam conhecimentos teóricos em relação aos
conhecimentos práticos (100%) e estão defasados em
relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem (50%), muito embora, estimulem a
multidisciplinaridade (100%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (100%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(100%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (100%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (100%), contemplam
parcialmente a realidade e os elementos culturais locais
(75%) e estão parcialmente adequados às orientações
curriculares oficiais (100%).
PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação para a comunidade, o
resgate da memória local em forma de documento deverá
ocorrer, bem como o questionário para confecção da
Pesquisa e Diagnóstico da Estrutura e Organização
Pedagógica da Escola que auxiliará em ações diretamente
relacionadas à Escola e à Educação. No entanto um plano
de ação decorrente do DSA já pode ser executado de
imediato e trata-se da prevenção contra a malária, caso
mais comum entre os relatos das doenças da comunidade
nos últimos 12 meses. A ação consiste na divulgação dos
métodos preventivos contra a malária que será feita pelos
estudantes da Escola Santa Rita de Cássia com auxilio dos
docentes e da equipe da AGECID.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF BOA ESPERANCA VII
Informações Básicas
Código INEP: 15007065
Escola: EMEIF BOA ESPERANCA VII
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de Locação: RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
Na década de 70 deu-se o início a instalação, em
uma área, localizada à margem esquerda do rio Curuá, na
proximidade da PA 254, no sentido Oriximiná, de uma
empresa chamada Curuá, a qual trabalhava com o plantio
de guaraná, cacau, banana, seringueira e também extraia
produtos florestais como madeira, castanha do Pará,
cumaru e outros.
No decorrer dos anos, a empresa Curuá foi
estabelecendo a mão de obra necessária para suas
atividades na região, gerando um fluxo significativo de
pessoas para o local, pois estas foram construindo
pequenos barracos nas redondezas que, ao longo do tempo,
transformou-se em um pequeno povoado, originando a
comunidade de Araparizinho, hoje conhecida como
Colônia Agrícola de Currutela do Curuá.
Ressalta-se que, no decorrer do tempo, a
empresa Curuá decretou falência, deixando para trás seus
patrimônios, projetos, casas e fazendas, deixando-as
expostas às invasões, as quais se tornaram frequentes,
tornando-se parte então das terras de alguns dos primeiros
trabalhadores, que se tornaram também os primeiro
moradores e fundadores da comunidade de Currutela, a
citar Agostinho Pereira Soares, Francisco Vitalino de
Carvalho e João Silva.
Nos dias de hoje, a comunidade tem como
patrimônio a escola Boa Esperança VII (Figura 278), que
se iniciou em 1980, situada na antiga fazenda Boa
Esperança da empresa Curuá, herdando assim o seu nome.
A escola funcionava pela manhã e pela tarde, com os
ensinos infantil e fundamental, sendo os primeiros
professores Nasilda Pinheiro, Maria das Neves, Valdenilda
Rodrigues e Francisca Lima Nina. Hoje a escola está
situada na própria comunidade, seu prédio atual foi
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inaugurado em julho do ano de 1993, na gestão do então
prefeito João Ferreira.

Figura 278. Escola Boa Esperança VII. Avisão frontal. B- visão lateral.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Boa Esperança VII, 100% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo, com isso o destino dos resíduos produzidos e não
coletados é a queimada (100%).
Água: As residências, em sua maioria, são
abastecidas por microssistema comunitário (53,7%) e por
poço doméstico (42,7%). Dos entrevistados, 100%
declararam que a água não é tratada, por isso são utilizadas
formas caseiras de tratamento, como cloração (48,4%),
filtragem (43,5%) e a fervura (8,1%). Esses dados mostram
que os entrevistados dessa escola, majoritariamente,
consomem água tratada por meio de seus próprios
métodos.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto; com isso 91% destinam dejetos em
sumidouros e 9% em céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
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Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
90,5%, seguida dos que possuem ensino fundamental
completo (4,8%); dos que não sabem ler/escrever 1,6%;
dos que possuem ensino médio incompleto (1,6%); e dos
que possuem ensino médio completo (1,6%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
malária (22,2%), seguida por diarreia com 19,2% dos
casos; viroses (13,1%); doenças mentais (11,1%);
verminoses (6,7%); hepatite (3,3%); diabetes (3,3%) e
doenças mentais (11,1%); verminoses (4%); hepatite (4%);
problemas de coração (1%); problemas ósseos e/ou de
articulações e diabetes (1%).
As declarações mostraram que 51,5% recorrem
aos hospitais públicos quando necessitam de atendimento
de saúde, seguidos pelos que recorrem aos postos de saúde
(42,4%); a hospitais privados (3%) e ainda há aqueles que
recorrem a farmácias (3%).
Quanto ao atendimento de saúde, 80,3%
consideram este regular; 12,1% o julgam bom e 1,5% o
consideram ruim. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 97% dos entrevistados
declararam não existir; 1,5% julgaram bom e 1,5% não
souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
86,2% dos entrevistados testemunharam não existir; 10,8%
julgaram regular; 1,5%, bom e 1,5% não souberam
responder. Outro dado foi qualidade do ensino, cujos
resultados mostraram que 67,2% consideraram regular e
32,8% julgam bom, tais valores mostram que mesmo as
opiniões sejam diversificadas, não houve testemunhas de
que este serviço não existe.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 92,4% dos entrevistados não possuem documento de
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propriedade do terreno e apenas 7,6% possuem, dessa
forma fica visível a falta de formalidade nesse aspecto
questionado. Questionados sobre as características do
terreno, 97% dos entrevistados responderam que vivem em
área de terra firme e somente 3% em áreas inundáveis. Já
quando foram questionados se a casa onde moram era
própria, cedida, alugada, dente outros, 97% disseram que a
casa onde moram é própria; 1,5 disseram ter sua residência
por posse e 1,5 declararam que esta é alugada.

Figura 279. Situação do terreno
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que: a
maioria usa ônibus (31,1%); 17,3% usam moto; 10,2%,
bicicleta; 9,2%, carroça/carro de boi; 7,7%, moto táxi;
7,7% andam a pé; 7,7%, carro; 7,1%, canoa/bajara e 2%,
cavalo/jegue/mula.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 70,1% relataram que o
abastecimento de água é regular e em contraponto 29,9%
disseram que este não existe.
Urbanização das ruas: 71,6% disseram que não
existe urbanização das ruas; 19,4% consideram regular e
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somente 9% julgam ruim (

Figura 280).

Figura 280. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 50% dos
entrevistados disseram que nenhum dos menores de 18
anos trabalham; 24,2% responderam que somente 1
trabalha e 22,7% testemunharam que 2 contribuem com a
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renda familiar e ainda houve o percentual de 3% dos que
declararam que 3 ou mais dos menores de 18 anos
trabalham. Quanto à renda familiar, 65,2% recebem menos
de 1 salário mínimo; 25,8% recebem de 1 a 2 salários
mínimos; 6,1% não possuem renda e houve ocorrência dos
que possuem renda familiar de 3 ou mais salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 77,3%
consideram inexistente segurança pública; 21,2% a
consideram regular e 1,5% julgam boa.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que sim, isso deixa claro que
apesar de todas as dificuldades, todos os moradores gostam
do local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados
com que frequência a família participa de ações da
comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos,
etc.), 88,1% responderam que participam às vezes; 7,5%,
na maioria das vezes e 4,5% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 95,5%
participariam e 4,5% talvez participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (60,6%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde e para
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34,9% o item mais importante é a qualidade do ensino (

Figura 281).

Figura 281. Item considerado mais
importante pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 100% consideram a segurança pública o
item mais importante, o que mostra uma grande
preocupação por parte dos entrevistados e esta pode ser
advinda de ocorrências cotidianas no que tange à
precariedade de tal aspecto. Também foram questionados
sobre o que consideram mais importante entre: áreas
ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 97%
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consideram mais importantes qualidade do ar e 3%, as
áreas verdes.
PEDEOP
Local de trabalho: nestas escolas 50% dos
docentes são mulheres, de faixa etária variando entre 31 a
40 anos, sendo que todos são contratados (100%),
apresentando estes 6 a 10 anos trabalhando a partir de
contrato (50%), lecionam nas séries iniciais do ensino
fundamental (50%) atuam em turmas multisseriadas e
exercem outra atividade na escola (66,7%) e não lecionam
em outras escolas (100%).
b) Formação e motivação: 100% dos
professores estão cursando uma graduação, sendo 100% do
tipo licenciatura plena. Em relação à instituição, 50%
estudam em instituições federais e de forma semipresencial
(100%). Quanto à formação continuada, 80% responderam
ter participado de cursos de capacitação em instituição
pública municipal de forma presencial e consideraram
adequados (66,7%) os programas das disciplinas que
lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (100% regular). 2º)Falta de programas
de incentivo por parte das secretarias de educação, falta de
mecanismos de cobrança por parte do estado e do
município, falta de possibilidades operacionais devido à
distância (100% pouco importante). Falta de tempo em
função da composição de carga horária em duas escolas ou
mais, falta de compromisso institucional com a formação
docente, falta de vontade e motivação pessoal(100%
indiferente).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Incentivo por parte da secretaria de educação, oferta de
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equipamentos de apoio: computador, internet, kits de
formação, etc. oferta de equipamentos de apoio (oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área de
interesse. (100% muito importante).
melhoria de
desempenho escolar (100% muito importante). 2º)
Interesse pessoal, melhoria de função salário/ escola,
temáticas novas e diversificadas, (50% importante).
Todos desejam a oferta de cursos, mas não
indicaram qual.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratório, articulação
entre alunos, professores e gestores, interesse dos alunos
(100% muito importante). Bom desempenho dos alunos,
número adequado de alunos em sala de aula, diálogo com
outros professores sobre questões da disciplina, salas de
aula adequadas. Tempo destinado à disciplina para
trabalhar conteúdos práticos e teóricos, melhores salários,
qualificação e atualização em conteúdos específicos,
atuação em processo de gestão participativa, trabalhar em
um só local (50% muito importante). 2º) Possibilidade de
assumir cargos administrativos (75% importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Programas e/ou projetos
dirigidos aos alunos, facilidade de acesso a informações
via internet, expectativa de melhoria de vida e trabalho
com a formação escolar, aprendizado por meio de
atividades lúdicas participativas, acesso a fontes
bibliográficas variadas (100% muito importante). Estímulo
da família, merenda escolar, salas de aula adequadas,
integração de espaços de cidadania escola- comunidade,
maior inclusão social, facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer, estímulo docente e relação
professor- aluno (75% muito importante). Metodologia de
ensino voltada para a memorização de conteúdos,
articulação dos conteúdos e sua relação com a realidade
socioambiental e cultural, facilidade de deslocamento para
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a escola. (50% muito importante). 2°) Convívio social
(100% importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 75% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
tema indicado, destaca-se a saúde, com 30%. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Ciências 100%. Os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições. O curioso é que 75% dos
entrevistados alegaram desconhecer o projeto político
pedagógico da escola, e por conta disso, não sabem se ele
contempla os temas transversais. Todos se sentem
motivados em participar desses eventos, e todos alunos
estariam altamente motivados a participar, principalmente
na seguinte escala de prioridade: 1º) Equipamentos
tecnológicos e eletrônicos, violência sexual (pedofilia,
exploração sexual, etc.) (50%muito importante). Saúde
(doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão, etc.).
(100%regular). Questões étnicas (indígenas, quilombolas,
etc.). Problemas ambientais locais (desmatamentos,
enchente, lixo, endemias, lixo, etc...), saúde do corpo e
mental, bem estar social (família, religião, preconceitos,
etc.), violência (doméstica, escolar, gangues, etc.).
(75%muito importante).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula para seu uso cotidiano. 100%
alegaram usar costumeiramente as salas de aula. Como não
existem outros espaços como: laboratórios, sala
multimídia, as questões referentes a esses itens não foram
assinaladas. Todos os entrevistados afirmaram não usar
recursos de tecnologia da informação e comunicação e não
utilizam recursos de informática e da internet como apoio
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às atividades de suas disciplinas. Não há captação de
projetos pela escola, não há materiais audiovisuais de
apoio pedagógico, nunca receberam cursos de capacitação
para uso de materiais audiovisuais de apoio didático e por
conta disso, nunca usaram materiais audiovisuais. Para
suprir essa necessidade os professores produzem seu
próprio material didático com recursos disponíveis em seu
ambiente (rochas, plantas, animais, etc.). (50%)
Com relação à biblioteca e sala de leitura todos
afirmaram que o seu acervo bibliográfico é parcialmente
adequado (100%), composto principalmente de: literatura
infantil (100%). 100% afirmaram que os alunos não
utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de sua
disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (100%) categoricamente serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela comissão de professores (100%)
e utilizados pelos professores (100%). Além destes, outros
livros são utilizados pelos docentes no preparo das
atividades de ensino e eventos escolares (100%) e que têm
como critério principal empregado abordagem inovadora e
qualidade dos temas e conteúdos (100%). O fato de
contribuírem em sua maior parte (75%) para o alcance dos
objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam (67%) a
metodologia de ensino centrada na memorização e
oferecerem questões problematizadoras e estimulantes à
curiosidade dos alunos (100%), são ricos em relação ao
conteúdo e a apresentação (66,7%), privilegiam
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (33,3%) e não estão defasados em relação à
dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem (75%),
muito embora, estimulem a multidisciplinaridade (75%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (100%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(50%) e incentivam a busca por novas informações e
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conhecimentos (75%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (50%), mas, não contemplam a
realidade e os elementos culturais locais (75%), porém,
estão adequados às orientações curriculares oficiais (50%).
PLANO DE AÇÃO
Com relação ao saneamento da comunidade,
onde a escola está inserida, como PLANO DE AÇÃO
devem ser implantadas em relação ao esgoto, pois 100%
afirmaram que esse serviço não existe. Devem-se
implantar, primeiramente, fossas sépticas para depois ser
feito um sistema de tratamento adequado de maneira que
os resíduos da comunidade não contaminem os lençóis
freáticos tampouco os rios que a cercam.
Com relação ao abastecimento de água são
necessárias implementações de poços artesianos que
abasteçam toda a comunidade com água potável e de boa
qualidade
A questão da educação também preocupa, pois
90,5% da comunidade não possuem o fundamental
completo, a ação necessária para reverter esses dados seria
oferta de curso noturno para aqueles da comunidade que
desejassem finalizar seus estudos.
Não existe assistência social tampouco serviços
de saúde ofertados na comunidade, a simples visita de um
assistente social diagnosticaria e solucionaria muitas
dúvidas da população com relação a medidas preventivas
de saúde.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF MARTINHO NUNES
Informações Básicas
Código INEP: 15007073
Escola:
Nível Ensino:
Município:
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EMEIF MARTINHO NUNES
Ensino Fundamental
ALENQUER
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
Pacoval surgiu no período da escravidão no
Brasil, os negros que deram origem a este atual Quilombo
eram escravos da Senhora Macambira, dona de uma
grande fazenda no município de Santarém. Macambira era
dona de muitos escravos e, conforme relatos locais,
tratava-os muito mal.
Insatisfeito com a situação, após várias tentativas
de fuga, um grande grupo de negros escravos conseguiu
escapar descendo o Rio Amazonas. Para dificultar a
captura, os negros se dispersaram, alguns foram para
Oriximiná, outros para Óbidos, Monte Alegre e um grupo
adentrou no Rio Curuá.
Martinho e Neves, junto com suas respectivas
famílias e seguidores, foram os negros que ficaram no
lugar onde hoje é a comunidade Pacoval. Este nome é
oriundo de uma espécie de bananeira chamada Pacovi,
espécie já não mais encontrada na região.
O Quilombo Pacoval está localizado às margens
direita do Rio Curuá, a 58 quilômetros da sede do
município de Alenquer, tendo como acesso ao Quilombo
tanto de barco quanto pela estrada denominada Ramal do
Pacoval.
Pacoval, apesar de ser uma comunidade muito
antiga que surgiu ainda no Período da escravidão, só
ganhou uma escola no ano de 1970, quando o gestor do
município era o senhor José Valente. A escola recebeu o
nome de Martinho Nunes em homenagem a seus
fundadores, e os primeiros professores da comunidade
foram Maria da Cruz e Maria Leonor.
A população de Pacoval sempre teve como
padroeiro Santo Antônio. A imagem até hoje acompanha
seu povo, pois, esta era responsável de anunciar o perigo
aos negros em época de perseguição das tropas de
Macambira. Além de Santo Antônio, há outros santos

662

também homenageados como Santa Luzia, São Benedito e
São Sebastião.
Hoje, o Quilombo do Pacoval é uma das maiores
comunidades do município de Alenquer, com uma
população de pouco mais de 1000 habitantes distribuídos
em 216 famílias, sua população é formada com a maioria
sendo de pessoas negras. A vila está estruturada da
seguinte forma: 6 ruas, 6 travessas. Possui um novo prédio
escolar com seis salas de aulas, uma secretaria, uma copa,
e dois banheiros e 403 alunos matriculados funcionando
em três turnos, sendo um intermediário e duas turmas
funcionando fora do prédio.
Há uma Igreja católica, tendo como padroeiro
Santo Antônio, uma ramada sendo a Santa Luzia festejada
e uma Igreja Evangélica com quase 50 devotos. A
comunidade conta com dois clubes de futebol, Santo
Antônio e São Domingos, sendo o clube mais velho o São
Domingos, fundado em 1956, enquanto o Santo Antônio
tem apenas 42 anos de fundação. Há também uma
associação de moradores denominada ACONQUIPAL,
Associação Comunitária de Negros do Quilombo Pacoval
de Alenquer, fundada em 1988 tendo como coordenadora a
Senhora Maria da Cruz de Assis, cargo atualmente
ocupado por Ianes Ribeiro, que ficará na gestão pelo
período de novembro de 2012 a novembro de 2014.
Em termos de infraestrutura, o quilombo reclama
do esquecimento das autoridades locais, pois além da falta
de espaço para o aluno na escola, foi construído um prédio
que funcionaria como posto de saúde, porém, nunca
recebeu qualquer tipo de medicamento. Outra obra
construída pelo poder público foi um microssistema de
abastecimento de água que, por sua vez, nunca funcionou,
mantendo a população no sistema de poços nos seus
quintais.
No que se refere à cultura, o Quilombo tem uma
série de manifestações folclóricas como a Pastorinha, o
Boi-bumbá, Carimbó e, entre estas manifestações,
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encontra-se o Marambiré, tido como rito de louvor,
adoração e agradecimento, mas também como uma dança
sensual e sedutora; é composta por um Rei do congo, uma
Rainha do congo, contramestres, Rainha Mestra e
Valsarios. Suas músicas são de autorias de negros
fugitivos.
O marambiré teve como 1º Rei do Congo o
Senhor Alexandre, o próximo Rei é aquele que mais se
destacar nas apresentações, podendo assumir após a morte
ou com a renúncia do Rei. O atual rei do Congo é Miguel
Barbosa e as músicas são acompanhadas por violões e um
bumbo. O Marambiré se apresenta de 25 de dezembro a 20
de janeiro, dia de São Sebastião.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Marthinho Nunes, 99,5% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo e 0,5% não souberam responder. O destino dos
resíduos produzidos e não coletados – de acordo com as
respostas – é a queimada (99,5%) e 0,5% despejam o lixo
na mata.
Água: As respostas mostraram que o
abastecimento é feito por poço doméstico (95,7%); 3,3%
disseram que seu abastecimento provém de microssistema
comunitário e 1%, de rio, açude, lago, igarapé ou nascente.
Dos entrevistados, 11,3% declararam que a água é tratada
e as formas de tratamento utilizadas são: filtragem (6%) e
a cloração (94%). Contudo, 84,5% dos entrevistados
afirmaram não haver água tratada e 4,2% não souberam
responder.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto; com isso, a maioria (92,3%)
destina dejetos ao céu aberto e 6,7%, em fossa séptica.
Educação (escolaridade)
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Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
que sabem ler e escrever, mas não frequentaram a escola,
com 61,1%, seguida dos que possuem ensino fundamental
completo (16,2%); dos que não sabem ler nem escrever
(9,6%); dos que possuem ensino médio completo (7,1%);
dos possuidores de ensino médio incompleto (4%); ensino
superior completo (1,5%) e ensino superior incompleto
(0,5%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
hepatite (4,7%), diarreia com 15,1% dos casos; problemas
de pele (1,4%); verminoses (1,4%); doenças mentais
(0,5%); problemas do coração (3,8%); hanseníase (0,5%);
dengue (0,5%); doenças respiratórias (3,3%); diabetes
(2,8%); malária (1,5%); outas viroses (13,2%); problemas
nos ossos e articulações (1,4%) e outras (3,8%). Ressaltase que o percentual de 46,2% disse não ter havido
ocorrência de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo
de outros fatores que influenciam positivamente na
conservação da saúde.
As declarações mostraram que 44,7% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 36,2% recorrem a
postos de saúde; 1,7%, à farmácia; 12,8%, a
curandeiros/benzedeiras; 0,4%, a médico de plano de
saúde e 0,4%, a hospitais privados.
Quanto ao atendimento de saúde, 32,7% dos
entrevistados consideram regular; 30,3%, inexistente;
11,4%, ruim; 24,6%, bom e 0,9% não souberam dizer. Em
relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
3,2% dos entrevistados declararam ser bom; 3,2%, regular;
12,7%, ruim; 52,4% declararam não existir e 28,6% não
souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
50,2% dos entrevistados testemunharam não existir; 24,4%
a julgam regular; 12,4%, ruim; 5,7% não souberam
responder e 7,2% consideram bom. Outro dado de
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avaliação foi qualidade do ensino, cujos resultados
mostraram que 41,8% consideraram bom; 50,5%
consideram este item regular; 4,6% o julgam ruim; 1%
declarou não existir e 2% não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados
obtidos, que 98,6% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno; 0,5% possuem e 1%
não soube responder. Dessa forma, a falta de formalidade
fica visível na maioria das respostas sobre esse aspecto
questionado. Questionados sobre as características do
terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem
em área de terra firme (Erro! Fonte de referência não
ncontrada.). Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 96,2%
disseram que a casa onde moram é própria; 1,9% disseram
que sua residência é cedida; 0,5% declararam ser alugada e
1,4% afirmaram morar em assentamento rural.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria usa ônibus (36,2%); 19,2% andam a pé; 3,8%
usam bicicleta; 4%, carroça/carro de boi; 4,4% andam de
moto; 31,8% utilizam canoa/bajara; 0,2%, carro e 0,3%,
cavalo/jegue/mula.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água é inexistente.
Urbanização das ruas: 75,1% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 18,2%
disseram ser ruim; 3,3%, regular e 3,3% disseram ser bom
(Figura 282).
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Figura 282. Percentual de opiniões sobre urbanização nas
ruas

Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 76% das
respostas dos entrevistados confirmaram que nenhum dos
menores de 18 anos trabalha; 8,7% responderam que 1
apenas trabalha; 8,2% dos questionados disseram que dois
menores trabalham e 7,2% responderam que três ou mais
menores contribuem com a renda familiar. Quanto à renda
familiar, 59,8% recebem menos de 1 salário mínimo;
36,8% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos; 2,9%
não possuem renda e 0,5% de 2 a 3 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 10,6%
consideram a segurança pública ruim; 82,2% julgam não
existir; 3,8%, regular; 1,9%, bom e 1,4% não souberam
responder. Tais dados fornecem base para a inferência de
que há ocorrência de violência urbana na referida
localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 98,6% disseram que sim; 1% diz que gosta
parcialmente e 0,5% diz que não gosta. Isso chama atenção
ao fato de que, apesar de todas as dificuldades, os
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moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 56% responderam que participam às vezes;
30,1%, na maioria das vezes e 13,9% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 11,5%
responderam talvez; 86,6% participariam e 1,9% não
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (82,1%) o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
1,4% o item mais importante é o atendimento aos
portadores de deficiência; para 2,9%, cursos de
qualificação profissional; para 5,3%, qualidade do ensino;
para 1%, assistência social e para 7,2%, a existência de
creches.

Figura 283. Figura 3. Item
importante pelos entrevistados

considerado

mais

Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 86,1% consideram a segurança pública;
2,4%, programação cultural e 4,8%, áreas de lazer/esporte.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
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os seguintes: 14,8% consideram mais importante qualidade
do ar; 36,8%, os rios e lagos; 22%, as áreas verdes; 5,7%,
as praias/balneários e 20,6%, a arborização.
PEDEOP
Local de trabalho: nestas escolas todos os
docentes são mulheres (100%) de faixa etária variando
entre 31 a 40 anos, sendo que a maioria é concursada
(100%), apresentando entre 2 a 5 anos trabalhando a partir
de contrato (100%); lecionam nas séries iniciais do ensino
fundamental (42,9%), séries finais (42,9%) e 14,3%
educação infantil, atuam em turmas multisseriadas e não
exercem outra atividade na escola e nem lecionam em
outras escolas.
Formação e motivação: A maioria dos
professores cursou uma graduação (100%) incompleta,
sendo a maior parte (100%) do tipo licenciatura plena. Em
relação à instituição 100% cursaram em instituições
privadas e de forma presencial. Quanto à formação
continuada, 100% responderam não ter participado de
cursos de capacitação em instituição pública municipal de
forma presencial e consideraram plenamente adequados
(100%) os programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância, os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (100% muito importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (100% importante), falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(100% muito importante), falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola (100% muito importante),
falta de compromisso institucional com a formação
docente (100% muito importante), falta de vontade e
motivação pessoal (100% muito importante), falta de
programas de incentivos por parte das secretarias de
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educação (100% importante); 3º) falta de possibilidades
operacionais em função da distância (100% importante),
falta de tempo em função de composição de carga horária
em duas ou mais escolas (100% muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (100% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
de interesse (100% muito importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola (100% muito importante),
temáticas novas e/ou diversificadas (100% muito
importante), interesse pessoal (00% muito importante),
melhoria do desempenho profissional (100% muito
importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (100% muito importante).
Dos entrevistados, 100% desejam a oferta de
cursos, sendo a maioria em Leitura.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos
(100% muito importante), qualificação e atualização de
conteúdos específicos (100% muito importante), número
adequado de alunos em sala de aula (100% muito
importante), (100% muito importante); 2º) Recursos
didáticos para implementar práticas, inclusive laboratório
(100% muito importante), tempo destinado à disciplina
para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (100%
muito importante), melhores salários (100% muito
importante, salas de aula adequadas (100% importante),
trabalhar em um só local (100% muito importante),
articulação entre alunos, professores e gestores (100%
muito importante), bom desempenho dos alunos (100%
muito importante), possibilidade de assumir cargos
administrativos (100% muito importante), atuação em
processo de gestão participativa (100% muito importante).
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Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural
(100% muito importante), expectativa de melhoria de vida
e trabalho com a formação escolar (100% muito
importante), estímulo da família (100% muito importante),
estímulo docente e relação professor-aluno (100% muito
importante), merenda escolar (100% muito importante),
salas de aula adequadas (100% muito importante); 2º)
convívio social (100% muito importante), programas e/ou
projetos dirigidos aos alunos (100% muito importante),
metodologia de ensino voltada para a memorização do
conteúdo (100% muito importante), integração dos espaços
de cidadania escola-comunidade (100% muito importante),
maior inclusão social (100% muito importante), facilidade
de acesso à informação via internet (100% muito
importante), facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer (100% muito importante),
aprendizado por meio de atividades lúdicas e participativas
(100% muito importante), acesso a fontes bibliográficas
variadas (100% muito importante), facilidade de
deslocamento para a escola (100% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Português e História. Os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições. 100% dos entrevistados
alegou não conhecer o projeto político pedagógico da
escola, e dizem (100%) não saber se ele contempla os
temas transversais. 100% sentem-se motivados em
participar desses eventos, e a maioria dos alunos estaria
altamente motivada a participar (100% alta),
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principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º)
Violência (doméstica, escolar, gangues, etc.) (100% muito
alto) 2º) meio ambiente da região (floresta amazônica,
biodiversidade) (100% alto), problemas ambientais locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc.) (100%
alto), problemas ambientais globais (100% alto), cultura
regional (música, dança, festas, literatura, etc.) (100%
muito alto), saúde do corpo e saúde mental (100% muito
alto), bem estar social (família, religião, preconceitos, etc.)
(100% muito alto); 3º) doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (100% muito alto);
4º) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão,
etc.) (100% muito alto); 5º)questões étnicas (indígenas,
quilombolas, etc.) (100% muito alto); 6º) violência sexual
(pedofilia, exploração sexual, etc.) (100% muito alto),
equipamentos tecnológicos e eletrônicos (100% muito
alto), cultura globalizada (hip hop, funk, grafite, etc),
(100% muito alto); 7º) vestuário e veículos (100% muito
alto); 8º) profissão, renda e emprego (100% alto), línguas
locais (oriundas das famílias tupi-guarani, jê, karib) (100%
muito alto). No contexto escola-comunidade os principais
temas mencionados como importantes para serem
trabalhados transversalmente foram: pluralidade cultural
(100%).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (100%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
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didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura, a
maioria afirmou que o seu acervo bibliográfico é adequado
(100%). Todos afirmaram (100%) que os alunos utilizam a
biblioteca como apoio aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (100%) serem recebidos via Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD) e que a comissão de professores
escolhe estes livros (100%), e são utilizados pelos
professores (100%). Além destes, outros livros são
utilizados pelos docentes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares (100%) e que têm como critério
principal empregado para a atualidade dos conteúdos
(100%). O fato de contribuírem (100%) para o alcance dos
objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam (100%)
a metodologia de ensino centrada na memorização, e
oferecerem questões problematizadoras e estimulantes à
curiosidade dos alunos (100%), mas, não são ricos em
relação ao conteúdo e à apresentação (75%), privilegiam
parcialmente conhecimentos teóricos em relação aos
conhecimentos práticos (75%) e estão defasados em
relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem (100%), muito embora, estimulem a
multidisciplinaridade (100%).
Os livros didáticos constituem fonte principal de
leitura e informação para o aluno (100%) e, desta forma,
oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos (100%) e incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos (100%), aprofundando os
conteúdos trabalhados em sala de aula (100%),
contemplam a realidade e os elementos culturais locais
(100%), e, estão adequados às orientações curriculares
oficiais (100%).
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PLANO DE AÇÃO
Com relação ao saneamento da comunidade
onde a escola está inserida, como PLANO DE AÇÃO
devem ser implantados em caráter de urgência a coleta de
lixo, bem como instalação de um aterro para destinação
deste; com relação ao abastecimento de água são
necessárias implementações de poços artesianos que
abasteçam toda a comunidade com água potável e de boa
qualidade, e o quesito mais preocupante está relacionado
ao destino do esgoto que é inexistente, devem-se implantar
primeiramente fossas sépticas para depois ser feito um
sistema de tratamento adequado de maneira que os
resíduos da comunidade não contaminem os lençóis
freáticos tampouco os rios que a cercam. Deve-se ainda
implementar ações para aumentar a quantidade de
moradores que tratam a água.
A questão da educação também preocupa, pois
61,1,2% da comunidade não possuem o fundamental
completo, a ação necessária para reverter esses dados seria
oferta de curso noturno para aqueles da comunidade que
desejassem finalizar seus estudos.
Com relação à escola da comunidade as ações
necessárias são sem duvida melhorar a remuneração dos
docentes e oferecer incentivos para melhoria da qualidade
de ensino. É necessária a melhoria da infraestrutura da
escola e principalmente aumento da oferta de material
didático para auxiliar o docente a cumprir com sua missão
de lecionar, ampliação do acervo da biblioteca e instalação
de laboratório de informática com acesso a internet além
de outros laboratórios e instrumentos audiovisuais para
melhora a didática em sala de aula. Faz-se necessária a
oferta de equipamentos de apoio como computador, kits de
formação, etc. bem como a oferta de eventos ou cursos de
capacitação.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF NOSSA SENHORA DE APARECIDA II
Informações Básicas
Código
INEP:
Escola:
Nível
Ensino:
Municípi
o:
Região
de Integração:
Tipo de
Locação:

15145000
EMEIF NOSSA SENHORA DE APARECIDA II
Ensino Fundamental
ALENQUER
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
Comunidade Farol
Quanto à origem da comunidade, não existem
registros concretos sobre sua fundação. Somente um
senhor por nome Arnaldo conta que sua família estava
passando um momento difícil em sua vida e, então, decidiu
lá se estabelecer no ano de 1980. Da mesma forma, assim
também chegou outro morador em 1982, e, por diante,
outras famílias foram chegando.
Atualmente, 18 famílias moram na comunidade,
que possui uma escola atendendo a vinte e nove alunos
regularmente matriculados. Na comunidade, não há festa
religiosas, onde eventos e celebrações comunitárias são
realizados somente pela escola como datas comemorativas.
A fundação da escola se deu por iniciativa da
comunidade, que construiu uma escola em estrutura de
madeira e palha, e posteriormente se dirigiu até a secretaria
de educação para solicitar um professor. A escola hoje é
em alvenaria com madeira. A única forma de esporte que
tem é um campo de futebol. A principal fonte de renda
vem da agricultura familiar e pecuária, sendo que já existe
uma estrada para o escoamento da produção.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Nossa Senhora Aparecida II,
100% das pessoas questionadas responderam não existir
coleta de lixo.
Água: As respostas revelaram que o
abastecimento é feito poço doméstico (97,5%) e 2,5%
disseram que seu abastecimento provém de rio, açude,
lago, igarapé ou nascente. Dos entrevistados, 100%
declararam que a água é tratada e as formas de tratamento
utilizadas são: filtragem (2,5%) e a cloração (97,5%).
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Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto; 0,9% disseram que este quesito é
bom e 0,9% o julgam regular. Em relação ao destino do
esgoto, a maioria (97,5%) respondeu que destina dejetos
ao céu aberto e 2,5%, em fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
88,9%, seguida dos que possuem ensino médio completo
(11,1%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (5%), seguida por dengue com 5% dos casos;
hepatite (5%) e febre amarela (2,5%). Ressalta-se que o
percentual de 82,5% disse não ter havido ocorrência de
nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostram que 12,5% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento e 87,5% recorrem
a postos de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 60% dos
entrevistados consideram regular; 22,5%, inexistente;
15%, bom e 2,5% não souberam responder. Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências, 100%
declararam não existir.
Quando questionados sobre a assistência social,
95% dos entrevistados testemunharam não existir; 2,5%
consideraram ruim e 2,5% consideram bom. Outro dado de
avaliação foi qualidade do ensino, cujos resultados
mostraram que 65% consideraram bom; 27,5% consideram
este item regular; 5% julgaram não existir e 2,5% não
souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos, resultados
obtidos, que 100% dos entrevistados não possuem

677

documento de propriedade do terreno, dessa forma a falta
de formalidade fica visível na maioria das respostas sobre
esse aspecto questionado. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme . Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 95% disseram que a casa
onde moram é própria e 5% disseram que ter obtido a
residência por posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que: a
maioria usa ônibus (52,9%); 29,4% andam a pé; 1,5%
usam bicicleta e 16,2% andam de moto;
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 2,5% relatam que o
abastecimento de água é bom e 97,5% disseram que não
existe abastecimento de água.
Urbanização das ruas: 95% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas e 5%
disseram ser ruim (

Figura 284).
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Figura 284. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 97,5%
das respostas dos entrevistados confirmaram que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha e 2,5% responderam que
1 apenas trabalha. Quanto à renda familiar, 70% recebem
menos de 1 salário mínimo; 27,5% possuem renda de 1 a 2
salários mínimos; e 2,5% recebem de 2 a 3 salários
mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
consideram a segurança pública inexistente.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 97,5% disseram que sim e 2,5% disseram
que gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de
que apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam
do local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados
com que frequência a família participa de ações da
comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos,
etc.), 77,5% responderam que participam às vezes e
22,5%, na maioria das vezes. E quando perguntados se
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participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 12,5% responderam talvez e 87,5%
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (67,4%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
11,6% o item mais importante é o atendimento aos
portadores de deficiência; para 2,3% cursos de
qualificação profissional; para 7%, qualidade do ensino;
para 7%, assistência social e para 4,7%, a existência de
creches (

Figura 285).
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Figura 285. Item
importante pelos entrevistados

considerado

mais

Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 25% consideram a segurança pública;
50%, a programação cultural e 17,5%, as áreas de
lazer/esporte. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 23,3% consideram mais
importante qualidade do ar; 2,3%, os rios e lagos; 55,8%,,
as áreas verdes e 2,3% as praias/balneários.
PEDEOP
Local de trabalho: nesta escola todos os
docentes são homens (100%) de faixa etária variando entre
31 a 40 anos, sendo todos contratados (100%),
apresentando estes 2 a 5 anos trabalhando a partir de
contrato (100%); lecionam nas séries iniciais do ensino
fundamental (100%); atuam em turmas multisseriadas e
não exercem outra atividade na escola e nem lecionam em
outras escolas.
Formação e motivação: A maioria dos
professores está cursando uma graduação (100%), sendo a
maior parte (100%) do tipo licenciatura plena. Em relação
à instituição, 100% cursaram em unidades federais. Quanto
à formação continuada, 100% responderam ter participado
de cursos de capacitação em instituição pública municipal
de forma presencial e consideraram plenamente adequados
(100%) os programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (100% muito importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (100% muito importante), falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
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(100% muito importante), falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola (100% muito importante),
falta de compromisso institucional com a formação
docente (100% importante), falta de vontade e motivação
pessoal (100% indiferente), falta de programas de
incentivos por parte das secretarias de educação (100%
muito importante); 3º) falta de possibilidades operacionais
em função da distância (71,4% muito importante), falta de
tempo em função de composição de carga horária em duas
ou mais escolas (100% importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (100% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
de interesse (100% muito importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola (100% muito importante),
temáticas novas e/ou diversificadas (100% importante),
interesse pessoal (100% importante), melhoria do
desempenho profissional (100% muito importante); 4º)
Incentivo por parte da Secretaria de Educação (100%
muito importante). 100% desejam a oferta de cursos, sendo
a maioria (100%) de informática.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos
(100% muito importante), qualificação e atualização de
conteúdos específicos (100% muito importante), número
adequado de alunos em sala de aula (100% muito
importante); 2º) Recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratório (100% muito importante),
tempo destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos
teóricos e práticos (100% muito importante), melhores
salários (100% muito importante, salas de aula adequadas
(100% importante), trabalhar em um só local (100% muito
importante), articulação entre alunos, professores e
gestores (100% muito importante), bom desempenho dos
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alunos (100% muito importante), possibilidade de assumir
cargos administrativos (100% pouco importante), atuação
em processo de gestão participativa (100% importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural
(100% muito importante), expectativa de melhoria de vida
e trabalho com a formação escolar (100% muito
importante), estímulo da família (100% muito importante),
estímulo docente e relação professor-aluno (100% muito
importante), merenda escolar (100% muito importante),
salas de aula adequadas (100% muito importante); 2º)
convívio social (100% muito importante), programas e/ou
projetos dirigidos aos alunos (100% muito importante),
metodologia de ensino voltada para a memorização do
conteúdo (100% importante), integração dos espaços de
cidadania escola-comunidade (100% muito importante),
maior inclusão social (100% muito importante), facilidade
de acesso a informação via internet (100% indiferente),
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer
(100% regular), aprendizado por meio de atividades
lúdicas e participativas (100% muito importante), acesso a
fontes bibliográficas variadas (100% indiferente),
facilidade de deslocamento para a escola (100% muito
importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100% dos professores afirmam não ter
recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina e aqueles que as receberam incorporam em
suas aulas e trabalham algum tema transversal em sua
disciplina. São trabalhados integrados aos conteúdos
disciplinares, em parceria com outras disciplinas, sendo
que na escala de associação de densidade temos: História
(100%). Os professores afirmaram não trabalhar temas
transversais em parceria com outras instituições. 100% dos
entrevistados alegaram não conhecer o projeto político
pedagógico da escola, e disseram (100%) não saber se ele
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contempla os temas transversais. 100% sentem-se
motivados em participar desses eventos, e a maioria dos
alunos estaria altamente motivada a participar (100%
muito alta), principalmente na seguinte escala de
prioridade: 1º) Violência (doméstica, escolar, gangues,
etc.) (100% alto) 2º) meio ambiente da região (floresta
amazônica, biodiversidade) (100% alto), problemas
ambientais locais (desmatamento, enchentes, lixo,
endemias, etc.) (100% alto), problemas ambientais globais
(100% alto), cultura regional (música, dança, festas,
literatura, etc.) (100% regular), saúde do corpo e saúde
mental (100% muito alto), bem estar social (família,
religião, preconceitos, etc.) (100% muito alto); 3º) doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (100%
muito alto); 4º) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão, etc.) (100% alto); 5º)questões étnicas
(indígenas, quilombolas, etc.) (100% alto); 6º) violência
sexual (pedofilia, exploração sexual, etc.) (100% muito
alto), equipamentos tecnológicos e eletrônicos (100%
muito alto), cultura globalizada (hip hop, funk, grafite,
etc), (100% alto); 7º) vestuário e veículos (100% muito
alto); 8º) profissão, renda e emprego (100% muito alto),
línguas locais (oriundas das famílias tupi-guarani, jê,
karib) (100% alto). No contexto escola-comunidade os
principais temas mencionados como importantes para
serem trabalhados transversalmente foram: ética (100%).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (100%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais

684

audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
adequado (0%). A maior parte (0%) afirmou que os alunos
não utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de sua
disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (100%) serem recebidos via Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD) e que a comissão de professores
escolhe estes livros (100%), e são utilizados pelos
professores (100%). Além destes, outros livros são
utilizados pelos docentes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares (100%) e que têm como critério
principal empregado para a atualidade dos conteúdos
(100%). O fato de contribuírem (100%) para o alcance dos
objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam (100%)
a metodologia de ensino centrada na memorização, e
oferecerem questões problematizadoras e estimulantes à
curiosidade dos alunos (100%), mas, não são ricos em
relação ao conteúdo e a apresentação (60%), privilegiam
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (100%) e não estão defasados em relação à
dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem (100%),
muito embora, estimulem a multidisciplinaridade (100%).
Os livros didáticos constituem fonte principal de
leitura e informação para o aluno (100%) e, desta forma,
oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos (100%) e incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos (100%), aprofundando os
conteúdos trabalhados em sala de aula (100%),
contemplam parcialmente a realidade e os elementos
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culturais locais (100%), e, não estão adequados às
orientações curriculares oficiais (100%).
PLANO DE AÇÃO
RM: Apesar de recente a comunidade não dispõe
de muitas informações acerca de sua história, há a
necessidade de fazer uma pesquisa com os moradores mais
antigos para se obter as informações necessárias para a
construção desse histórico e para o registro da memória.
DSA: Com relação ao saneamento da
comunidade onde a escola está inserida, como PLANO DE
AÇÃO devem ser implantadas em caráter de urgência a
coleta de lixo, e instalação de um aterro para destinação do
mesmo; com relação ao abastecimento de água são
necessárias implementações de poços artesianos que
abasteçam toda a comunidade com água potável e de boa
qualidade, e o quesito mais preocupante está relacionado
ao destino do esgoto que é inexistente, devem-se implantar
primeiramente fossas sépticas para depois ser feito um
sistema de tratamento adequado de maneira que os
resíduos da comunidade não contaminem os lençóis
freáticos tampouco os rios que a cercam.
A questão da educação também preocupa, pois
88,9% da comunidade não possuem o fundamental
completo, a ação necessária para reverter esses dados seria
oferta de curso noturno para aqueles da comunidade que
desejassem finalizar seus estudos.
Não existe assistência social tampouco serviços
de saúde ofertados na comunidade, a simples visita de um
assistente social diagnosticaria e solucionaria muitas
dúvidas da população com relação a medidas preventivas
de saúde.
PEDEOP: com relação à escola da comunidade
as ações necessárias são sem dúvida melhorar a
remuneração dos docentes, uma vez que todos são apenas
contratados. Um concurso público para contratação de
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professores resolveria o problema. É necessária a melhoria
da infraestrutura da escola e principalmente aumento da
oferta de material didático para auxiliar o docente a
cumprir com sua missão de lecionar, ampliação do acervo
da biblioteca e instalação de laboratório de informática
com acesso à internet. De todos os problemas relatados, a
infraestrutura é sem duvida que mais necessita de
cuidados.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF CRISTO REI I
Informações Básicas
Código INEP: 15145085
Escola: EMEIF CRISTO REI I
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
A comunidade Bela Vista há 66 km da sede do
município de Alenquer na PA 254 sentido Oriximiná, foi
povoado pelos meados da década de 50 pelos conhecidos
balateiros e extrativistas, que a princípios eram nômades, e
posteriormente formaram pequenos grupos de pessoas
visando à extração dos recursos naturais da localidade.
Devido à desvalorização do preço dos produtos
extraídos pelos balateiros, a atividade foi ficando extinta
na região, todavia, manteve-se no local um pequeno grupo
de pessoas formando então a comunidade de Bela Vista do
Curuá, nome esse dado, segundo os mais antigos
moradores, por um cidadão de nome desconhecido, então
chefe dos balateiros que subiu a uma serra, hoje
denominada Serra do Macaco, e, ao chegar o topo, disse
“mas que Bela Vista”, a qual possibilita visualizar toda
área da comunidade. Já o termo Curuá advém devido a um
rio que passa próximo à comunidade e esse tem o nome de
Rio Curuá.
Em 1977 havia 12 famílias na
comunidade, as quais inauguraram a primeira igreja,
católica, tendo como prédio um barracão feito de palha,
doado por um comunitário. Os principais contribuintes
para construção da igreja foram Raimundo Teodósio,
Dolores Pinto Fernando, Raimundo Edimilson, Raimundo
Pereira Marreiros, Marculina Lopes e Manoel Bentes do
Carmo. Atualmente a igreja é feita de madeira, mas os
comunitários estão construindo uma de alvenaria.
Em 1984 foi fundado o primeiro time de
futebol, denominado Esporte Clube Grêmio, seus campos e
sede foram feitos com os esforço dos sócios e fundadores
em uma área de terra doada pelo pecuarista Sr. José Maria
Maciel, área onde hoje está situada a Escola Cristo Rei I,
seus fundadores foram Pedro Gomes do Carmo, Manoel
Marques da Costa, Pedro Simões da Costa, Aguinel Vieira
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de Carvalho e Ademar Alves da Silva. Atualmente o clube
recebe o nome de Bela Vista em homenagem a
comunidade e é formado por 22 sócios, possuindo seu
próprio campo de futebol.
Em 1982 foi inaugurada a igreja
evangélica Assembleia de Deus pelo Pr. José Osmar do
Carmo, com o prédio feito de palha. Na década de 90 foi
construída uma igreja de madeira e em 2000 os
comunitários construíram uma igreja de alvenaria (Figura
286).
Atualmente a comunidade tem 80 famílias
divididas entre católicos e evangélicos tendo uma
convivência boa. A economia que rege a comunidade é
agricultura com plantação de grãos como milho, feijão e
arroz, a mandioca para a produção da farinha de mandioca,
muito apreciada pelos paraenses.
Em menor escala, ocorre também a pesca e o
extrativismo da colheita de Castanha do Pará, Cumaru e
Açaí.

Figura 286. Igrejas locais. A – Igreja
construção da igreja católica em alvenaria. B – Igreja
evangélica.
A primeira escola da comunidade Bela Vista foi
construída no dia 02 de marco de 1977 sob um barracão de
palha construído pela força de vontade dos comunitários
devido à necessidade de um local para as crianças
estudarem, tendo como primeiro professor Manoel Bentes
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do Carmo, mais conhecido como Léo. Esta escola, cujo
nome é Bela Vista, ficou em funcionamento por 10 anos,
passando por ela diferentes professores.
Em Janeiro de 1987 na administração do prefeito
João Ferreira, foi construída a Escola Municipal de 1º grau
Bela-Vista, recebendo o nome da comunidade, sendo um
pequeno prédio com uma sala de aula e uma copa cozinha.
O senhor Ademar Alves da Silva foi um dos primeiros
professores que trabalhou a frente desta escola, por um
período de 10 anos.
Com o crescimento do número de alunos, foram
ofertadas várias turmas dentre elas a 1ª, 2́ª, 3ª, 4ª etapas da
EJA (Educação de Jovens e Adultos), além das séries do
ensino fundamental regular, também foi criado o conselho
escolar tendo como 1ª coordenadora a senhora Sandra
Maria da Silva e várias professoras que merecem ser
destacadas como: Elizete da Silva Costa, Francinelma
Melo da Silva, Velane Teixeira da Costa e Maria Jose
Teixeira de Sousa. Com a necessidade de um espaço físico
amplo e que pudesse abrigar o número crescente de alunos,
comunitários e professores reivindicaram esta necessidade
com a administração do município.
No dia 06 de Março de 2004, na administração
do senhor João Damascena Filgueira, foi inaugurado a
Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Cristo
Rei I (Figura 287), obedecendo ao padrão MEC, tendo
como dependências: 04 salas de aulas, 01 copa cozinha, 01
secretaria, 01 diretoria, 01 sala de professores, 02
banheiros, 01 banheiro de funcionários e 01 refeitório
coberto. A escola recebeu esse nome em homenagem ao
padroeiro desta comunidade.
Em 2005 sobre a gestão do Sr. Cleostenes Farias
do Vale, prefeito de Alenquer, foram criados vários polos
para atender os alunos de 5ª a 8ª séries das comunidades da
região, dentre eles a Escola Cristo Rei I, que passa a
atender alunos de várias comunidades tanto na Educação
Infantil quanto no Ensino Fundamental, com uma clientela
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advinda de filhos de pecuaristas, trabalhadores braçais,
pescadores, funcionários públicos enfim, alunos que
representam inúmeras dificuldade financeiras e de acesso à
escola uma vez que eles caminham longas distâncias para
esperar o ônibus escolar nas chamadas estradas principais
onde são apanhados e conduzidos até a escola polo.
Em 2008 foi criado um anexo da escola no ramal
Bom Jesus, devido à distância dos alunos para chegarem
até a escola. Neste, funciona o ensino multissérie
fundamental. O prédio era feita de palha tendo como
primeira professor Jakeline da Silva. Em 2011 com
iniciativa do professor Ivanildo Maciel os comunitários se
reuniram e extraíram madeira com recurso próprio para a
construção de um prédio escolar mais adequado.
Atualmente, o anexo é composto por uma sala de
aula, uma copa cozinha, com um espaço bastante amplo.
Ressalta-se que a área foi doada pelo Sr. Raimundo de
Jesus dos Santos, mais conhecido como Sr. Diquinho,
distante do polo 11 km.
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Figura 287. Escola da comunidade de Bela
Vista. A - Primeira escola da comunidade Bela Vista,
construída em 1987. B - Professor: Ademar Silva Alves
e sua esposa Sra. Rita, memória viva ficou a frente 10
anos da Escola Cristo Rei I. C - Escola Mun. Ens. Inf.
Fund. Cristo Rei I, fundada em 06 de março de 2004.
Patrimônio Natural
A comunidade ainda possui grande
território de florestas nativas exploradas somente para a
colheita do Açaí, Castanha do Pará e Cumaru. A Serra
Azul, como é conhecida essa região de floresta nativa da
comunidade, tem uma área aproximadamente de 300 km²
como uma biodiversidade impressionante de fauna e flora.
Não há política de preservação por parte do governo, mas
os comunitários estão conscientes de que devem preservála, pois é uma fonte de renda muito lucrativa nos período
de safra de cumaru (Figura 288), castanha do Pará e açaí.
Há um lago na área da comunidade, onde não há
atividade pesqueira para a comercialização, somente para a
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subsistência, apesar da abundância em peixes. Ao longo do
lago há uma vegetação denominada Anigueira, vegetação
aquática típica de região alagada.

Figura 288. Patrimônios naturais. A –
sementes de cumaru. B – vista do Lago Grande.
Patrimônio Histórico
A comunidade ainda tem o prédio da
segunda escola, construída em 1987 pela prefeitura
municipal, na gestão do excelentíssimo João Ferreira que
tinha o nome da comunidade Bela Vista.
Memoria Viva
Sr. Ademar Alves, casado com a Sra.
Maria Rita Alves, brasileiro, filho do Sr. José Cabral e de
dona Elvina Alves Carneiro, reside na comunidade mais de
30 anos, exerceu o cargo professor por 10 anos, foi eleito
vereador deste município Alenquer para o pleito
2013/2016. Exerceu influência bastante significativa como
a construção do novo prédio escolar.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto).
Lixo: Na escola Cristo Rei I todos os
questionados responderam não usufruir da coleta de lixo,
com isso o destino dos resíduos é majoritariamente
queimando (98,4%) sendo que o restante é eliminado por
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meio da queimada e despejado na mata, com 0,8% e 0,8%
respectivamente.
Água: A maioria das residências é abastecida
por poço doméstico (97,6%) e 75% declaram que a água é
tratada, sendo que as formas de tratamento utilizadas são
cloração (65,7%), filtragem (33.3%) e fervura (1%). Esses
dados mostraram que os entrevistados utilizam seus
próprios métodos de tratamento para a água consumida por
eles.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto, com isso 51,6% utilizam de fossa
séptica; 42,7%, sumidouros e 5,6% despejam seus resíduos
em céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
58,3%, seguida dos que possuem ensino fundamental
completo (13,3%) e apenas 3,3% possuem ensino superior
completo. Vale ressaltar que ainda existe uma faixa que
não sabem ler e nem escrever (4,2%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram
viroses (38,6%), seguidas por diarreia (15,5%); malária
(12,1%); verminoses (10,1%); hepatite (5,8%) e outras
menos significativas. Destaca-se que apenas 8,7%
responderam não ter havidos ocorrência de doenças.
As declarações mostram que 53,2% recorrem ao
posto de saúde quando necessitam de atendimento de
saúde, seguidos pelos que recorrem ao hospital público
(32,3%); à farmácia (7,3%); ao hospital privado (2,4 %), a
agentes
comunitários
de
saúde
(2,4%);
a
curandeiros/benzedeiras (1,6%) e ao médico do plano de
saúde (0,8%).
Quanto ao atendimento de saúde, 41,1%
declararam que este não existe seguido pelos que o
consideram bom (27,4%); 22,6% julgam regular; 6,5%
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consideram ruim e somente 2,4% não souberam responder.
Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
declararam não existir; 1,6% consideraram bom; 1,6%,
ruim; 0,8%, regular e apenas 0,8% não souberam
responder. Quando questionados sobre a assistência social,
65,3% dos entrevistados testemunharam não existir; 16,1%
julgaram boa; 9,7%, regular; 8,1%, ruim e apenas 0,8%
não souberam responder. Outro dado foi qualidade do
ensino, cujos resultados mostraram que 58,8%
consideraram regular; 36,3%, bom e somente 4,3%
testemunharam ser ruim.
Habilitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que a maioria não possui documento de propriedade do
terreno (60,5%), 36,3 possuem e 3,2% não souberam
responder. Questionados sobre as características do
terreno, os entrevistados responderam que 98,4% vivem
em área de terra firme e apenas 1,6% em área inundável,
80,6% relataram que a casa onde moram é própria; 15,3%,
cedida e 4,0% responderam que adquiriram por posse.

Figura 289. Percentual
relacionados a situação da habitação.
Transporte

de

opiniões
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Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que,
em sua maioria, usam moto (22,4%), 20,2% usam ônibus,
15,6%, carroça/carro de boi; 12,9% andam a pé; 12,6%
usam bicicleta; 10,7%, carro; 4,0%, cavalo/jegue/mula;
0,9%, canoa/bajara e 0,6%, moto táxi.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relataram que não
existe abastecimento de água.
Urbanização das ruas: 71% disseram que não
existe urbanização das ruas; 15,3% julgaram boa; 8,1%,
regular; 2,4%, ruim e 3,2% não souberam responder
(Figura 290).

Figura 290. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebemos que, na
maioria das famílias (73,2%), os menores de 18 anos não
contribuem com o sustento familiar, apenas 8,1% têm um
menor que contribui, 12,2% têm dois menores que
contribuem e 6,5% têm três ou mais menores que
contribuem. Quanto a renda familiar, 59,7% recebem
menos de 1 salário mínimo, 29% recebem menos de 1 a 2
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salários mínimos, 6,5% não possuem renda e 4,8%
possuem renda de 2 a 3 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 66,9%
consideram inexistente segurança pública na sua
comunidade; 15,3%, bom; 12,1%, regular; 4%, ruim e
1,6% não souberam responder a respeito.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 91,1% disseram que sim; 6,5%, mais ou
menos e 2% não gostam, mostrando assim, que apesar de
todas as dificuldades a maioria gosta do local onde vive.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 50,8% responderam que
participam às vezes; 29,8%, maioria das vezes e 19,4%,
nunca. E quando perguntados se participariam de projetos
que beneficiariam sua comunidade, 70,2% participariam;
24,2% talvez participariam e 5,6 não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (79%), o
aspecto mais importante é o atendimento de saúde; para
13,7% o mais importante é a qualidade de ensino; para
3,2% o mais importante são os cursos de qualificação
profissional; para 2,4% o mais importante é o atendimento
ao portador de deficiência; para 0,8% o mais importante é
assistência social (ou ações sociais) e para 0,8% o mais
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importante são as creches (

Figura 291).

Figura
importante

291.

Item

considerado

mais

Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 73,2% consideram a segurança pública o
aspecto mais importante; seguidos de 11,8% que
consideram áreas de lazer e esporte mais importante;
10,2% consideram programação cultural mais importante e
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10,2% consideram limpeza de ruas e terrenos o aspecto
mais importante. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 50,8% consideram mais
importante a qualidade do ar; 43,5% consideram áreas
verdes; 3,2% consideram rios e lagos; 1,6% consideram as
praias/balneários e 0,8% consideram a arborização de ruas
mais importante.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS –
PEDEOP
IDENTIFICAÇÃO e VÍNCULO:
Apenas uma professora da escola Cristo Rei I,
respondeu ao questionário do PEDEOP, ela tem idade
entre 41-50 anos. É contratada, com tempo de serviço de
6-10 anos. Além de professora é a responsável pela escola,
as duas atividades somam um total de carga horária mensal
de 100 horas; não trabalha em outro local. Atua no
segmento de educação infantil (pré-escola) e multisseriado,
abrangendo as seguintes disciplinas: Português,
Matemática, Geografia e História, Ciências, Educação
Religiosa e Educação Artística.
FORMAÇÃO e MOTIVAÇÃO:
A professora possui ensino médio completo,
porém não respondeu as questões que detalham se é
normal ou regular. Afirma que participou de
cursos/programas de formação continuada/capacitação
didática na modalidade presencial, em instituição pública
municipal e instituição pública federal. A professora
considera adequados os programas das disciplinas que
leciona; os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos
durante a formação.
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Na opinião da professora sobre as razões
limitantes ao seu aprimoramento/atualização profissional,
referente:
a) falta de tempo em função de composição de
carga horária em duas ou mais escolas – indiferente.
b) falta de comunicação e divulgação dos cursos
na escola – importante.
c) falta de compromisso institucional com a
formação docente – importante.
d) falta de vontade e motivação pessoal –
importante.
e) falta de programas de incentivos por parte das
secretarias de educação – regular.
f) falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e município – pouco
importante.
g) falta de possibilidades operacionais em
função da distância física – regular.
h) falta de recursos financeiros - regular.
Sobre as razões que estimulam sua busca pelo
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.), a
professora considerou muito importante os itens seguintes:
a) interesse pessoal; b) incentivo por parte da secretaria de
educação; c) melhoria do desempenho profissional; d)
melhoria de função/salário na escola; e) ofertas de
equipamentos de apoio (computador, internet, kits de
formação, etc.); f) oferta de eventos (palestras, cursos,
workshops, etc.) na sua área de interesse; Em relação a g)
temáticas novas e/ou diversificadas ela respondeu regular.
A professora expressa o interesse em que sejam
ofertados novos cursos visando ao melhor desempenho de
suas atividades de docência, conforme seguinte proposta:
capacitação de docentes.
Na questão: Você se considera apto(a) para
participar de curso(s) e/ou educação continuada a
distância? Ela respondeu que sim.
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A professora atribuiu grau de importância a
alguns fatores que motivam o professor, segue abaixo os
itens elencados e suas respectivas escalas de julgamento:
a) Recursos didáticos para implementar práticas,
inclusive laboratórios – muito importante.
b) Tempo destinado à disciplina para trabalhar
os conteúdos teóricos e práticos – muito importante.
c) Melhores salários – importante.
d) Articulação entre alunos, professores e
gestores – importante.
e) Interesse dos alunos - importante.
f) Bom desempenho dos alunos - importante.
g) Qualificação e atualização em conteúdos
específicos - importante.
h) Número adequado de alunos em sala de aula importante.
i)
Possibilidade
de
assumir
cargos
administrativos – regular.
j) Diálogo com outros professores sobre
questões da disciplina - muito importante.
l) Atuação em processo de gestão participativa importante.
m) Salas de aula adequadas - muito importante.
n) Trabalhar em um só local – importante.
De acordo a percepção da professora, ela
atribuiu o grau de importância dos fatores que motivam o
aluno, segundo os assuntos e escalas abaixo:
a) Convívio social – muito importante.
b) Programas e/ou projetos dirigidos aos alunos importante.
c) Metodologia de ensino voltada para a
memorização de conteúdos – importante.
d) Articulação dos conteúdos e sua relação com
a realidade socioambiental e cultural - muito importante.
e) Integração dos espaços de cidadania escolacomunidade - muito importante.
f) Maior inclusão social - importante.
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g) Facilidade de acesso a informações via
internet – indiferente.
h) Expectativa de melhoria de vida e trabalho
com a formação escolar –importante.
i) Facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer - regular.
j) Aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas - muito importante.
l) Acesso a fontes bibliográficas variadas –
importante.
m) Estímulo da família - importante.
n) Estímulo docente e relação professor-aluno muito importante.
o) Facilidade de deslocamento para a escola importante.
p) Merenda escolar - muito importante.
q) Salas de aula adequadas - muito importante.
TEMAS TRANSVERSAIS:
A professora diz que já teve acesso a orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina. Em suas
aulas, incorpora as ideias e sugestões apontadas por
orientações oficiais para o ensino. Ela diz trabalhar em
suas disciplinas algum tema transversal, mas não cita
quais, e que todas que leciona trabalha em parceria uma
com a outra os temas transversais.
Ela não conhece o projeto político-pedagógico
da escola, não sabendo se ele contempla os temas
transversais. Não respondeu as questões e subquestões 17 a
23 do questionário do PEDEOP. Não havendo assim o
tema transversal apontado.
INFRAESTRUTURA
DE
APOIO
PEDAGÓGICO:
A única instalação de infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola é sala de aula, que ela
utiliza para sua atividade de docência. Não respondeu
questões 25 a 43, deixando vários aspectos a serem
analisados sem resposta. A professora produz seu próprio
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material didático com recursos disponíveis em seu
ambiente (rochas, plantas, animais etc.).
BIBLIOTECA/ SALA DE LEITURA:
Não respondeu as questões referentes à
biblioteca e sala de estudo, acredita-se que seja devido à
inexistência desses espaços na escola Cristo rei I.
LIVRO DIDÁTICO:
Na questão se a escola recebe os livros
didáticos pelo PNLD, a professora respondeu que sim, e
que a direção da escola que faz a escolha dos livros
didáticos utilizados na escola. Ela utiliza os livros
didáticos adotados pela escola entre outros livros
complementares, revistas e jornais. Utilizam os seguintes
critérios para escolha dos livros didáticos utilizados em
aula: abordagem inovadora e qualidade dos temas e
conteúdos. A professora respondeu que o livro didático
utilizado contribui para alcançar os objetivos propostos
para suas disciplinas.
Os professores assinalaram “SIM”, “NÃO”
OU “PARCIALMENTE” para a pertinência das seguintes
afirmativas sobre os livros didáticos:
- Reforçam a metodologia de ensino centrada na
memorização- não respondeu.
- Oferecem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos- não respondeu.
- São ricos em relação ao conteúdo e à
apresentação- não respondeu.
- Privilegiam os conhecimentos teóricos em
relação aos conhecimentos práticos- não respondeu.
- Estão defasados em relação à dinâmica dos
processos de ensino e aprendizagem- não respondeu.
- Estimulam a multidisciplinaridade- SIM.
- Consistem na principal fonte de leitura e
informação para o aluno- não respondeu.
- Oferecem estratégias para pesquisa e aplicação
dos conhecimentos- não respondeu.
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- Incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos- NÃO.
-Aprofundam os conteúdos trabalhados em sala
de aula- SIM.
- Os conteúdos contemplam a realidade e os
elementos culturais locais- não respondeu.
- Estão adequados às orientações curriculares
oficiais- não respondeu.
PLANO DE AÇÃO – PA
Como plano de ação os cursistas optaram por
abordar o tema sexualidades na escola, a escola precisa e
deve ajudar a preparar os alunos para viver sua sexualidade
de forma responsável e saudável; nesse contexto, a ação
tem por finalidade levar informações que desperte a
comunidade para a problemática da sexualidade em busca
de soluções.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF NOSSA SENHORA DAS GRACAS
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Código INEP: 15145220
Escola: EMEIF NOSSA SENHORA DAS GRACAS
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Região de
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Integração:
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RURAL DE VÃRZEA
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Nossa Senhora das Graças,
72,2% das pessoas questionadas responderam não usufruir
da coleta de lixo; 27,8% afirmaram não saber. Os resíduos
produzidos e não coletados – de acordo com as respostas –
são queimados (58,3%) ou enterrados (41,7%).
Água: As respostas revelaram que o 100% do
abastecimento é feito de outras formas. Dos entrevistados,
62,2% informaram que água é tratada; e 37,8% disseram
que a água não é tratada.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto; Com isso, 100% destinam dejetos
ao céu aberto;
Educação (escolaridade):
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, seguido
dos que tem ensino fundamental completo 15,2%; os
possuidores de ensino superior incompleto (9,1%), e
ensino médio incompleto (6,1%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
problemas ósseos e ou articulações (21,3%); outras viroses
(16,3%), diarreia (15%), verminoses e outras doenças com
(12,5%), doenças respiratórias (8,8%); problemas do
coração (7,5%) e diabetes (1,3%); Ressalta-se que o
percentual de 5% disse não ter havido ocorrência de
nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostraram que 50% recorrem a
curandeiros/benzedeiras; 19,6%, a postos de saúde, 17,4%

707

recorrem a hospitais públicos para seu atendimento; 2,2%
a médico de plano de saúde; e 6,5% a agentes comunitários
de saúde, e 4,3% a farmácias.
Quanto ao atendimento de saúde, 31,6%
consideraram bom; 28,9, regular, 21,1% dos entrevistados
disseram não existir; 13,2% consideraram ruim e 5,2% não
souberam responder. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 97,2% disseram não existir e
2,8% consideraram bom;
Quando questionados sobre a assistência social,
100% dos entrevistados testemunharam não existir. Outro
dado de avaliação foi qualidade do ensino, cujos resultados
mostraram que 75,7% consideraram bom; 21,6%
consideraram este item regular; 2,7% disseram não existir.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados
obtidos, que 81,6% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno; apenas 13,9%
possuem. Dessa forma a falta de formalidade fica visível
na maioria das respostas sobre esse aspecto questionado.
Questionados sobre as características do terreno, 100% dos
entrevistados responderam que vivem em áreas marginais
a rios sujeitos a fenômeno das “terras caídas”. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 100% disseram que a casa
onde moram é própria;
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria anda de canoa (50%), e 48,6% a pé, e 1,4% a pé.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% disseram que não
existe abastecimento de água.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas.
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Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 55,6%
das respostas dos entrevistados confirmaram que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 19,3% disseram que 3 ou
mais menores trabalham; 13,9% responderam que 1 apenas
trabalha; 11,1% dos questionados disseram que dois
menores trabalham. Quanto à renda familiar, 55,6%
recebem menos de 1 salário mínimo; 30,6% possuem
renda de 1 a 2 salários mínimos; e 5,6% de 2 a 3 salários
mínimos, 5,6% declaram não possuir renda, e 2,8% mais
de 5 salários.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 83,3%
julgaram não existir, 11,8% consideraram a segurança
pública ruim; e 16,7% afirmaram ser bom.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 91,7% disseram que sim; 5,6%,
parcialmente; e 2,8% disseram que não gostam. Isso
chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 61,1% responderam que
participam às vezes; 38,9% na maioria das vezes. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 97,2% disseram sim; e
2,8%, talvez.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (50), o aspecto
mais importante é o atendimento a saúde; 44,4%,
qualidade do ensino e 5,6%, cursos de qualificação pessoal
(Figura XX).
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Figura 292. Item considerado mais
importante pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 47,2% consideram a segurança pública;
25%, programação cultural; 16,7%, limpeza de ruas e
terrenos; e 11,1%, áreas de lazer e esportes. Também
foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 55,6% os rios e lagos; 30,6% consideram
mais importante qualidade do ar; e 13,9%, as áreas verdes.
PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação para essa comunidade,
inicialmente, é importante o resgate da memória local, mas
este ainda não foi adquirido, no entanto deve ser executado
para que a história da comunidade fique viva e armazenada
sobre forma de livro ou apostila. Em seguida a Pesquisa e
Diagnóstico da Estrutura e Organização Pedagógica da
Escola Pública da comunidade também devem ser
realizados e diante disso novas ações poderão ocorrer. No
entanto, diante do Diagnóstico Socioambiental algumas
ações já podem ser idealizadas, a principal delas é o
destino adequado ao lixo, e o tratamento da água para
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evitar problemas de saúde decorrentes na comunidade tais
como viroses, diarreia e verminose.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF PROF MARIA BARRETO VINHOTE
Informações Básicas
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Escola:
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BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de Locação: URBANO
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Professora Maria Barreto
Vinhote, 100% dos entrevistados declararam usufruir de
coleta de lixo.
Água: As respostas revelaram que o
abastecimento é feito, 100%, por através de micro
abastecimento comunitário. Dos entrevistados, 100%
declararam que a água não é tratada.
Esgoto: Dos entrevistados, 66,2% declararam
que possuem fossa séptica, e 33,8% despejam seu esgoto a
céu a aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, as faixas dominantes são a
dos que sabem ler/escrever, mas não frequentaram a escola
com 48,4%; e dos possuidores de ensino fundamental
incompleto, com 48,4%; 18% possuem ensino
fundamental completo; 13,5% não sabem ler/escrever;
9,0% possuem ensino médio completo; 5,7%, ensino
médio incompleto; 3,7% possuem ensino superior
completo e 1,6% possuem ensino superior incompleto.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
41,2% com diarreia, 18,2% doenças respiratórias, 29,9%
outras viroses, e 10,6% doenças mentais.
As declarações revelaram que 34,6% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 10,6% recorrem à
farmácia; 54,6%, a postos de saúde e 0% a agentes
comunitários.
Quanto ao atendimento de saúde, 14,1% dos
entrevistados consideram bom; 37,9%, regular; 33,5%,
ruim e 14,5 declararam que esse atendimento não existe.
Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 10,8% dos entrevistados consideram bom;
26,1%, regular; 14,9%, ruim; 31,3% dos entrevistados
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declararam ser inexistente; e 16,8% não souberam
responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
a maioria (46,5%) dos entrevistados considerou regular.
Outro dado de avaliação foi qualidade do ensino, cujos
resultados mostraram que 26% o julgam bom, 35,3%
consideraram regular; e 38,7% o declararam ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados
obtidos, que 100% dos entrevistados possuem documento
de propriedade do terreno. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dentre outros, 97,4% disseram que a casa
onde moram é própria e 2,6% a obtiveram por meio de
posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria usa moto-táxi (32,3%); 24,2% usam moto; 14,9%,
carroça; 14,9% usam carro; e 13%, bicicleta.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 46,2% consideram o
abastecimento de água regular.
Urbanização das ruas: 52,2% dos entrevistados
consideram ruim a urbanização das ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 39,7%
das respostas dos entrevistados confirmaram que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; e 9% responderam que
três ou mais menores contribuem com a renda familiar,
28,1% dos entrevistados responderam que um menor
trabalha, e 23,2% responderam que dois menores
trabalham. Quanto à renda familiar, 42,8% recebem menos
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de 1 salário mínimo; 40,9% possuem renda de 1 a 2
salários mínimos e 10% de 2 a 3 salários mínimos, e 1,1%
relatam possuir renda de 3 a 5 salários mínimos mensais.
Cultura e lazer
Segurança pública: Com relação à segurança
pública, a maioria (61,3%) dos entrevistados considera
ruim. Tais dados fornecem base para a inferência de que há
ocorrência de violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 54,3% disseram que sim; e 47,7%,
parcialmente. Isso chama atenção ao fato de que apesar de
todas as dificuldades, os moradores gostam do local onde
vivem. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 100%
responderam que só participam às vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 87% disseram que sim; 13%, não.
Visão compartilhada de futuro
Para 56,5% dos entrevistados, o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Ainda sobre o que os
entrevistados consideram mais importante, 100%
consideram a segurança pública.
Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
E 100% dos entrevistados consideram mais importantes a
qualidade do ar.
PEDEOP
a) Local de trabalho: nestas escolas todos os
docentes são mulheres (100%) de faixa etária variando
entre 18 a 40 anos, sendo a maior parte contratada
(73,3%), apresentando entre 6 a 10 anos trabalhando a
partir de contrato (83,3%) e os concursados possuem de 6
a 10 anos de serviço. Todos lecionam nas séries iniciais do
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ensino fundamental. A maioria (93,3%) atua em turmas
ensino fundamental – séries iniciais. A maioria (80%) não
possui outra atividade na escola e também não leciona em
outras escolas.
b) Formação e motivação: A maioria dos
professores está cursando uma graduação (80%), sendo a
maior parte (53,3%) do tipo bacharelado, distribuídos em
cursos de Bio-Quimica/Bacharelado em Teologia (53,3%)
e Pedagogia (23,1%). Em relação à instituição todos
cursam em unidades federais e de forma presencial.
Quanto à formação continuada a maioria (53,8%)
respondeu que participou de cursos de capacitação, os
demais (46,2%) não participaram em instituição pública
municipal de forma presencial e consideraram adequado
(75%) aos programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (50% muito importante); 2º) Falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município, falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (40% importante); 3º) falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de
compromisso institucional com a formação docente, falta
de vontade e motivação pessoal (86,7% muito importante);
4º) falta de programas de incentivos por parte das
secretarias de educação (42,9% Pouco importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Melhoria de função/salário na escola (90% muito
importante); 2º) Interesse pessoal (50% muito importante);
3º) Melhoria do desempenho profissional (42,9%
importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (50% importante); 5º) oferta de eventos (cursos,
palestras, workshops, etc.) na sua área de interesse,
temáticas novas e/ou diversificadas (42,9% regular); 6º)
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oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (55,1% muito importante).
A maioria dos professores manifestou o desejo
pela oferta de cursos visando um melhor desempenho de
suas atividades de ensino, principalmente em informática
(33,3%), a maioria (53,3%) julgou não estar apta a
participar de curso de educação continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Melhores salários,
interesse dos alunos, salas de aula adequadas, trabalhar em
um só local (66,7% muito importante); 2º) articulação
entre alunos, professores e gestores, bom desempenho dos
alunos, qualificação e atualização de conteúdos
específicos, número adequado de alunos em sala de aula,
atuação em processo de gestão participativa (60% muito
importante); 3º) possibilidade de assumir cargos
administrativos (26,7% importante); 4º) tempo destinado à
disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos
(73,3% muito importante); 5º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratório (86,7% muito
importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação
professor-aluno, merenda escolar, salas de aula adequadas
(80% muito importante); 2º) convívio social, programas
e/ou projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino
voltada para a memorização do conteúdo, integração dos
espaços de cidadania escola-comunidade, maior inclusão
social, facilidade de acesso a informação via internet,
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer,
aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, facilidade de deslocamento para a escola
(80% muito importante); 3º) Acesso a fontes bibliográficas
variadas (53,3% indiferente).

717

No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a maioria dos professores (57,1%) afirmou ter
recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina e aqueles que as receberam incorporam em
suas aulas e trabalham algum tema transversal em sua
disciplina. Como temas indicados, temos, em escala de
densidade de utilização: Ética (9,7%), Saúde (22,6%) e
Pluralidade cultural, Meio ambiente, Orientação sexual
(22,6% cada). São trabalhados integrados aos conteúdos
disciplinares, em parceria com outras disciplinas, sendo
que na escala de associação de densidade temos: Ciências
(32%), Geografia e História (16%) e Matemática (16%),
Estudos Amazônicos (0%), Português (16%). Os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições. O curioso é que todos os
entrevistados alegaram desconhecer o projeto político
pedagógico da escola, e por conta disso, não sabem se ele
contempla os temas transversais. A maioria (100%)
afirmou que os temas trabalhados em eventos escolares
não são orientados pela transversalidade, sendo que todos
desenvolvem o tema por disciplina específica. A maior
parte (71,4%) sente-se motivada em participar desses
eventos, e a maioria dos alunos sempre estaria motivada a
participar (62,5 baixa), principalmente na seguinte escala
de prioridade: 1º) Violência (doméstica, escolar, gangues,
etc.) 2º) meio ambiente da região (floresta amazônica,
biodiversidade),
problemas
ambientais
locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc.),
problemas ambientais globais, cultura regional (música,
dança, festas, literatura, etc.), saúde do corpo e saúde
mental, bem estar social (família, religião, preconceitos,
etc.), (70% muito importante); 3º) doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (53,8% alto); 4º)
Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão,
etc.) (60% muito importante); 5º)questões étnicas
(indígenas, quilombolas, etc.) (46,2% importante); 6º)
violência sexual (pedofilia, exploração sexual, etc.),
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equipamentos tecnológicos e eletrônicos, cultura
globalizada (hip hop, funk, grafite, etc.), (50%) muito
alto); 7º) vestuário e veículos (69,2)% médio); 8º)
profissão, renda e emprego, línguas locais (oriundas das
famílias tupi-guarani, jê, karib) (61,5% baixo). No
contexto escola-comunidade os principais temas
mencionados como importantes para serem trabalhados
transversalmente foram: cultura, meio ambiente, cultura
regional, pluralidade cultural (38,5%).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (72,2%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acervo bibliográfico não é
adequado (93,3%), composto principalmente de: literatura
infantil (40%), literatura juvenil (20%), literatura de
autores regionais (0%), livros didáticos (20%), livros
paradidáticos (0%), jornais e revistas (0%), Literatura
brasileira (20%). A maior parte (91,7%) afirmou que os
alunos não utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de
sua disciplina.
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Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (90%) categoricamente serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela comissão de professores (90,9%)
e utilizados pelos professores (83,3%). Além destes, outros
livros são utilizados pelos docentes no preparo das
atividades de ensino e eventos escolares (38,7%) e que têm
como critério principal empregado para a adequação dos
conteúdos (62,5%). O fato de contribuírem em sua maior
parte (66,7%) para o alcance dos objetivos propostos para
a sua disciplina, reforçam em sua maioria (66,7%) a
metodologia de ensino centrada na memorização e
oferecerem questões problematizadoras e estimulantes à
curiosidade dos alunos (61,5%), mas, não são ricos em
relação ao conteúdo e à apresentação (68.3%), privilegiam
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (44,3%) e estão defasados em relação à dinâmica
dos processos de ensino e aprendizagem (70%), muito
embora, estimulem a multidisciplinaridade (56,3%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (80%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(80%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (60%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (80%), mas, não contemplam a
realidade e os elementos culturais locais (50%), porém,
estão adequados às orientações curriculares oficiais (60%).
PLANO DE AÇÃO
A temática escolhida foi abordar a sexualidade
na escola exemplificando de acordo com a faixa etária
conveniente as turmas e contextualizando a problemática a
despeito do tema nos dias atuais, bem como utilizando
exemplos e sanando dúvidas dos alunos.
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DIAGNÓSTICO

SOCIOAMBIENTAL

–

DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Ferdelicia Ferreira, 58% dos
entrevistados afirmaram ser regular a coleta de lixo; 33,8%
a consideraram boa; 9,1%, ruim e 1,3% afirmaram não
existir coleta de lixo. Com isso, o lixo (97,4%) é coletado
pelo serviço de limpeza ou é queimado (2,6%).
Água: Quanto à fonte de abastecimento: 57,1%
afirmaram que provém de rede geral de abastecimento e
42,9%, de poço doméstico. Dos entrevistados 10,4%
afirmaram que a água é filtrada e 6,5%.
Esgoto: 93,5% afirmaram a não utilização deste
serviço. Quanto ao destino do esgoto: 80,5% utilizam fossa
séptica; 16,9% utilizam sumidouro e 2,6% jogam os
dejetos a céu aberto/ vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é as do
que sabem ler e escrever, mas não frequentaram a escola
(37,7%); também com 37,7% estão os que possuem ensino
fundamental incompleto; 16,9%, ensino médio incompleto;
14,3%, ensino médio completo; 10,4%, ensino
fundamental completo; 9,1% não sabem ler nem escrever;
9,1%, ensino superior incompleto e 2,6%, ensino superior
completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
13,1% responderam diarreia; 9,5% hepatite; 9,5% doenças
respiratórias; 6% verminoses; 6% problemas ósseos/
articulação; 2,4% problemas do coração e 1,2% malária.
Para 52,4% não houve casos de doença.
As declarações mostraram que 53,2% recorrem a
hospitais públicos; 45,5% pronto socorro; 1,3% agente
comunitário de saúde, quando precisam de atendimento de
saúde.
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Quanto ao atendimento de saúde, 66,2%
consideram regular; 18,2%, ruim e 15,6% consideram
bom.
Quando questionados sobre a assistência social,
35,1% não souberam responder; 29,9% afirmaram não
existir; 23,4% consideram ruim; 10,4%, regular e 3%
consideraram bom. Outro dado de avaliação foi qualidade
do ensino, cujos resultados mostraram que 42,9%
consideraram regular; 29,9% consideram ruim; 22,1% o
julgam bom e 5,2% afirmaram não existir.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos, resultados obtidos,
que, em 89,6% dos casos, os entrevistados possuem
documentação; 6,5% não; 3,9% não souberam responder.
Questionados sobre as características do terreno, 100% dos
entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme e nenhum em áreas inundáveis. Já quando
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dentre outros, 90,9% disseram que a casa onde
moram é própria; 6,5%, alugada e 2,6% disseram que sua
residência é cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria (44,8%) anda a pé; 22,1% andam de moto; 17,8%,
bicicleta; 9,2%, moto- táxi; 3,1%, carro e 3,1%, canoabajara.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 67,5% consideram ruim;
20,8%, regular; 7,8%, bom e 3,9% não possuem.
Urbanização das ruas: 46,8% afirmaram não
existir; 44,2% classificaram como ruim; 5,2%
classificaram como bom; 2,6% não souberam e 1,3%
consideraram regular (Figrua XX).
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Figura 293. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
A respeito da quantidade de menores de 18 anos
que contribuem com a renda familiar, seguem as respostas:
97,4% dos entrevistados afirmaram nenhum e 2,6%
responderam que apenas um menor trabalha.
Analisando os gráficos, percebe-se que 62,3%
possuem de um a dois salários mínimos; 20,8%, menos de
um salário mínimo mensal/ renda ocasional; 13% possuem
de dois a três salários mínimos e 3,9% afirmaram ser sem
renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: 54,5% consideram bom;
41,6%, regular; 2,6%, ruim e 1,3% não souberam
responder.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 96,1% responderam que sim e 3,9% gostam
parcialmente. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
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(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 62,3%
responderam nunca; 33,8%, às vezes e 3,9%, na maioria
das vezes. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiam a comunidade, todos (100%)
responderam que sim.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (89,6%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde, seguido
de curso de qualificação profissional (6,5%); qualidade de
ensino (1,3%); creche (1,3%) e assistência social (1,3%).

Figura 294. Item
importante pelos entrevistados

considerado

mais

Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 92,2% responderam segurança; 9,2%,
limpezas de ruas e terrenos e 13,6%, áreas de lazer/
esporte. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas verdes,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 84,4% qualidade do ar e
15,6% áreas verdes.
PEDEOP
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Local de trabalho: nestas escolas todos os
docentes são mulheres (100%) de faixa etária variando
entre 18 a 64 anos, sendo que todas são concursadas
(100%), apresentando entre 6 a 10 anos trabalhando a
partir de concurso (70,0%), lecionam nas áreas de
educação infantil (90,9%); atuam em turmas multisseriadas
e não exercem outra atividade na escola e nem lecionam
em outras escolas.
Formação e motivação: A maioria dos
professores cursou uma graduação, mas não completou
(60%), 40% completaram, sendo a maior parte (83,3%) do
tipo licenciatura plena. Em relação à instituição 50%
cursaram em unidades federais, 50% em instituições
privadas e de forma presencial. Quanto à formação
continuada, 63,3% responderam ter participado de cursos
de capacitação em instituição pública municipal de forma
presencial e consideraram adequados (88,9%) os
programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (30% muito importante, importante);
2º) falta de mecanismos de cobrança, especialmente por
parte do estado e município (37,5% regular), falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(37,5% importante), falta de comunicação e divulgação
dos cursos na escola (44,4% muito importante), falta de
compromisso institucional com a formação docente (50%
muito importante), falta de vontade e motivação pessoal
(37,5% indiferente), falta de programas de incentivos por
parte das secretarias de educação (30% muito importante,
importante, regular); 3º) falta de possibilidades
operacionais em função da distância (71,4% muito
importante), falta de tempo em função de composição de
carga horária em duas ou mais escolas (33% importante,
indiferente).
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Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (50% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
de interesse (55,6% muito importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola (40% muito importante,
importante), temáticas novas e/ou diversificadas (66,7%
muito importante), interesse pessoal (62,5% muito
importante), melhoria do desempenho profissional (70%
muito importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (37,5% muito importante).
Dos entrevistados, 80% desejam a oferta de
cursos, sendo a maioria (18%) cursos de pós-graduação.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos
(60% muito importante), qualificação e atualização de
conteúdos específicos (88,9% muito importante), número
adequado de alunos em sala de aula (80% muito
importante), (40% muito importante); 2º) Recursos
didáticos para implementar práticas, inclusive laboratório
(80% muito importante), tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (55,6% muito
importante), melhores salários (70% muito importante),
salas de aula adequadas (88,9% importante), trabalhar em
um só local (50% muito importante), articulação entre
alunos, professores e gestores (60% muito importante),
bom desempenho dos alunos (80% muito importante),
possibilidade de assumir cargos administrativos (37,5%
importante), atuação em processo de gestão participativa
(50% importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural
(70% muito importante), expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar (70% muito importante),
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estímulo da família (70% muito importante), estímulo
docente e relação professor-aluno (55,6% muito
importante), merenda escolar (80% muito importante),
salas de aula adequadas (80% muito importante); 2º)
convívio social (75% muito importante), programas e/ou
projetos dirigidos aos alunos (90% importante),
metodologia de ensino voltada para a memorização do
conteúdo (50% muito importante), integração dos espaços
de cidadania escola-comunidade (60% importante), maior
inclusão social (70% muito importante), facilidade de
acesso à informação via internet (60% importante),
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer
(37,5% muito importante, importante), aprendizado por
meio de atividades lúdicas e participativas (80% muito
importante), acesso a fontes bibliográficas variadas (60%
muito importante), facilidade de deslocamento para a
escola (50% muito importante, importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 57,1% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Português, História,
Ciências e línguas (18,8%). Os professores afirmaram não
trabalhar temas transversais em parceria com outras
instituições. 71,4% dos entrevistados alegaram não
conhecer o projeto político pedagógico da escola, e
disseram não saber (75%) se ele contempla os temas
transversais. 100% sentem-se motivados em participar
desses eventos, e a maioria dos alunos estaria altamente
motivada a participar (100% alta), principalmente na
seguinte escala de prioridade: 1º) Violência (doméstica,
escolar, gangues, etc.) (40% muito alto, médio) 2º) meio
ambiente da região (floresta amazônica, biodiversidade)
(30% muito alto, médio), problemas ambientais locais
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(desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc.) (50%
alto), problemas ambientais globais (70% alto), cultura
regional (música, dança, festas, literatura, etc.) (55,6%
alto), saúde do corpo e saúde mental (50% alto), bem estar
social (família, religião, preconceitos, etc.) (40% muito
alto); 3º) doenças sexualmente transmissíveis, sexo,
gravidez e drogas (55,6% alto); 4º) Saúde (doenças
crônicas, câncer, diabetes, hipertensão, etc) (30% médio,
alto); 5º)questões étnicas (indígenas, quilombolas, etc.)
(40% médio); 6º) violência sexual (pedofilia, exploração
sexual, etc.) (40% alto), equipamentos tecnológicos e
eletrônicos (40% muito alto), cultura globalizada (hip hop,
funk, grafite, etc.), (40% médio); 7º) vestuário e veículos
(30% alto); 8º) profissão, renda e emprego (40% alto),
línguas locais (oriundas das famílias tupi-guarani, jê,
karib) (33,3% muito alto). No contexto escola-comunidade
os principais temas mencionados como importantes para
serem trabalhados transversalmente foram: ética (26,1%),
meio ambiente (26,1%), pluralidade cultural (17,3%),
saúde (30,4%).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (100%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
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disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura, a
maioria afirmou que o seu acervo bibliográfico é
parcialmente adequado (62,5%). A maior parte (88,9%)
afirmou que os alunos não utilizam a biblioteca como
apoio aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (88,9%) serem recebidos via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e que a comissão de
professores escolhe estes livros (50%), e são utilizados
parcialmente pelos professores (83,3%). Além destes,
outros livros são utilizados pelos docentes no preparo das
atividades de ensino e eventos escolares (100%) e que têm
como critério principal empregado para a abordagem
inovadora (100%). O fato de contribuírem (100%) para o
alcance dos objetivos propostos para a sua disciplina,
reforçam parcialmente (90%) a metodologia de ensino
centrada na memorização, e oferecerem questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos
(83,3%), são ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação
(83,3%),
privilegiam
parcialmente
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (63,3%) e estão parcialmente defasados em
relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem (88,9%), muito embora, estimulem
parcialmente a multidisciplinaridade (62,5%).
Os livros didáticos constituem fonte principal de
leitura e informação para o aluno (100%) e, desta forma,
oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos (90%) e incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos (100%), aprofundando os
conteúdos trabalhados em sala de aula (100%),
contemplam parcialmente a realidade e os elementos
culturais locais (90%), e, estão parcialmente adequados às
orientações curriculares oficiais (90%).
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PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação para a comunidade, a
primeira indicação, baseada no fato de que já existem
alguns registros da comunidade, é elaborar um livro
contendo a história da comunidade. Com relação ao
saneamento da comunidade, onde a escola está inserida,
como PLANO DE AÇÃO devem ser implantadas em
caráter de urgência a coleta de lixo, bem como instalação
de um aterro para destinação do mesmo. A maioria da
população já participou de ações comunitárias e não se
oporiam em participar de novas ações, portanto reunir os
locais em ações de melhoria é o ponto principal que
norteará todas as PLANO DE AÇÃO para essa
comunidade. Com relação à escola da comunidade as
ações necessárias estão voltadas a adequações do material
didático e equipamento, principalmente de informática,
além de incentivar o término da graduação de grande parte
dos docentes que ainda não a fizeram.
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DA
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–

RML
Não se sabe exatamente quando a comunidade
Centro do Jacaré foi fundada, as informações que se tem é
que ela foi formada por pessoas que vinham de outras
localidades da região atrás de melhorias de vida, muitos
porque moravam em regiões de várzea e devido às
enchentes saíam à procura de novos lugares para morarem.
E aos poucos se formou a comunidade.
Os moradores mais antigos contam que o
primeiro nome era Centro do Juncal devido a uma área,
onde cresce naturalmente um capim denominado junco,
depois passou a ser chamado Centro do Jacaré. A origem
desse nome vem do relato de um acontecimento que
ocorreu há muitos anos com um rapaz que ao tomar banho
no lago foi levado por um jacaré.
Os outros rapazes ao perceberem que o colega
havia desaparecido, logo foram avisar a família e os outros
moradores, que se reuniram e foram em busca do rapaz.
Depois de algumas horas de procura, avistaram seu corpo
ao lado do jacaré em cima do matupá, e os moradores
revoltados atiraram e mataram o feroz animal, depois o
arrastaram para terra onde jogaram querosene e tacaram
fogo nele. E desde então, a comunidade passou a se
chamar Centro do Jacaré.
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Figura 295. Igreja São José, no Centro do
Jacaré

DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Perfil geral dos entrevistados e de suas famílias
Com base nos 53 questionários aplicados, 81%
dos entrevistados são do sexo feminino e 29% do sexo
masculino. No que diz respeito à idade, 32% dos
entrevistados têm de 18 a 30 anos; 25% de 41 a 50 anos;
23%, de 31 a 40 anos; 11% estão entre a faixa etária de 65
ou mais anos de idade; e 9% de 51 a 64 anos. Todos os
entrevistados se consideram pardos. Todos são brasileiros,
do estado do Pará, sendo 98% naturais do município de
Alenquer e 2%, do município de Santarém.
Em termos de escolaridade, 70% dos
entrevistados possuem apenas o ensino fundamental
incompleto, seguidos de 7% com ensino fundamental
completo, 7% não sabe ler/escrever, 6% com ensino médio
completo, 4% com ensino superior completo, 4% sabem
ler/escrever, mas não frequentaram a escola e 2% com
ensino superior incompleto. A escola pública foi o tipo de
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instituição escolar que a maioria frequentou, ou seja, 92%
e, apenas 8% não estudaram. Em relação à ocupação
principal pode-se observar que a maioria dos entrevistados
(56%) é extrativista; 17%, aposentados; 13% são
servidores públicos; 6% empregados não servidores
públicos; 4% sem ocupação; 2%, empregador; e 2%,
outros.
Em relação aos dados referentes à família
destaca-se:
A maioria dos entrevistados, 83% residem na
comunidade há mais de 10 anos, 7% residem há mais de 5
a 10 anos; 6%, de 1 a 5 anos e 4%, menos de 1 ano.
Quanto à quantidade de pessoas que moram na casa, 40%
dos domicílios têm 6 ou mais pessoas; 39%, de 2 a 3
pessoas; 17%, de 4 a 5 pessoas; e apenas 4%, somente uma
pessoa. Com base no grau de parentesco dos entrevistados,
56% são pai/mãe/filhos; 15% das pessoas que moram na
residência são casais; 13% são pai/mãe/filhos/agregados;
6% mãe/filhos; 6% avós/netos que moram na residência; e
2%, outros.
Em relação à quantidade de pessoas que fazem
algum tipo de refeição no domicílio, 41% dos domicílios
tem 6 ou mais pessoas que fazem refeições; 38%, 2 a 3
pessoas; 15%, de 4 a 5 pessoas; 4%, 1 pessoa; e 2%,
nenhuma pessoa faz refeição no domicílio. Dentre a
questão de trabalho dos que moram na casa, 60%
responderam que de 2 a 3 pessoas trabalham; 19%, 1
pessoa trabalha; 9%, nenhuma; 6% de 4 a 5 trabalham; e
6%, 6 ou mais pessoas trabalham. Das pessoas que moram
na casa e que são menores de 18 anos, em 42% existem 3
ou mais menores de 18 anos; em 32% dos domicílios não
há menores de 18 anos; em 17% há só um é menor de 18
anos; e em 9% dos domicílios existem apenas dois
menores de 18 anos.
Ainda com relação aos menores de 18 anos,
quando questionados se estes menores contribuem com o
sustento familiar, a pesquisa demonstrou que 92% dos
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adolescentes não contribuem com o sustento familiar; e
8% dos menores contribuem com o sustento familiar.
Sendo que, em termos de renda total da família, a pesquisa
mostrou que 47% é de menos de 1 salário mínimo
mensal/renda ocasional; 40% da renda total da família é de
1 a 2 salários mínimos; 7% sem renda e 6% mais de 2 a 3
salários mínimos. A origem da renda se dá da seguinte
forma: 28% por programas sociais; 24% por trabalho
autônomo; 23% por aposentadoria pública; 9% por
trabalho informal; 8%, empresa pública e 8%, outros.
A pesquisa questionou o entrevistado quanto à
existência no domicílio de moradores menores de 18 anos
sem certidão de nascimento. No caso da comunidade
atendida pela Escola São José, 85% têm certidão de
nascimento; em 11% dos domicílios afirmaram ter 1
menor sem o documento; 2%, mais de 2 menores sem
certidão de nascimento; e 2% 4 ou mais menores sem tal
documento. Quanto a maiores de 18 anos sem documentos
como: certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF
e título de Eleitor, nos domicílios pesquisados tivemos
44% sem carteira de identidade; 33% sem CPF; 17% sem
título de eleitor; e 6% sem certidão de nascimento.
Perfil geral domiciliar
Ao serem consultados quanto à propriedade do
terreno onde vivem, se os comunitários possuíam o
documento de propriedade do terreno, 90% afirmaram não
possuir; 6% dos entrevistados disseram possuir algum
documento de propriedade e 4% não sabem. Em termos de
localização dos terrenos domiciliares, 87% estão
localizados em terra firme e 13% localizam-se em áreas
inundáveis (várzeas, igapó). Sobre a situação do domicílio,
96% dos entrevistados responderam que o domicílio é
próprio; 2% é posse e 2%, cedido.
O tipo de construção das casas é de 96% madeira
e 4% palheira. Ao serem questionados sobre os cômodos
existentes no domicílio: 32% têm quarto de dormir, 21%,
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jirau; 18%, cozinha; 15%, banheiro; e 14%, sala. E, ao
serem questionados quanto ao uso de banheiro ou sanitário
para dejeções, 100% dos entrevistados responderam que
utilizam sanitários do lado de fora da casa.
Em termos de infraestrutura e serviços:
O meio de transporte mais utilizado pelos
entrevistados é a canoa/bajará com 33%; 22% disseram
que andam a pé; 13% utilizam carroça/carro de boi; 9%,
cavalo/jegue/mula; e 3%, moto. Com relação à energia
elétrica, 83% responderam que há energia em suas casas e
17% responderam que não há energia em casa, sendo a
fonte de energia utilizada pelos entrevistados é de 85%
gerador a diesel, e 15% utilizam outras fontes. Com
relação ao tipo de abastecimento de água utilizado, 43%
usam poço doméstico; 30%, bicão/cacimba; 19%, micro
sistema de abastecimento comunitário (poço artesiano) e
8%, rede geral de distribuição.
No que se refere ao consumo de água para beber,
77% dos entrevistados disseram que bebem água clorada;
19% usam a água sem tratar; 2%, filtrada e 2% não sabem.
O esgoto do banheiro/sanitário é lançado por 68% dos
entrevistados a céu aberto/vala, e, para 32% dos
entrevistados não existe este tipo de serviço. E, no que se
refere ao acondicionamento do lixo entre os entrevistados,
98% acondicionam o lixo em recipiente aberto e 2% em
recipiente fechado, sendo que 98% dos entrevistados
afirmaram que o destino do lixo é a queima e 2% afirmam
usar terrenos baldios/lixão como destino do lixo.
Ao serem questionados se fazem algum tipo de
seleção ou reaproveitamento do lixo, 52% disseram fazer
reaproveitamento do lixo, mas 72% afirmaram não fazer
nenhum tipo de seleção ou reaproveitamento; 28%
afirmaram fazer algum tipo de seleção ou
reaproveitamento do lixo. Dos 28% dos entrevistados que
responderam Sim para a seleção ou reaproveitamento do
lixo, 100% disseram fazer reaproveitamento do lixo para
adubo. Os entrevistados também foram sondados quanto à
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existência de coleta seletiva em sua comunidade e, 96%
afirmaram que não existe coleta seletiva e, 4% não
souberam responder, sendo que em relação ao
recolhimento do lixo na comunidade, 100% dos
entrevistados afirmaram não existir.
Qualidade de vida
Em termos de qualidade de vida temos:


Saúde; Assistência Social e Ensino:

Nos últimos 12 meses, segundo 47% dos
entrevistados não houve casos de doenças. Para 53% dos
entrevistados houve os seguintes casos de doença: 31%
diarreia, 8% hepatite, 7% outras viroses, 3% outros, 2%
doenças respiratórias e 2% diabetes. Ao serem
questionados, em caso de doença, como/onde é recebido o
atendimento, 60% elencaram posto de saúde, 15% hospital
público, 15% curandeiros/benzedeiras, 8% agentes
comunitários de saúde e 2% farmácia. Em relação ao
atendimento de saúde segundo os entrevistados estes
consideraram regular (58%), bom (28%), 6% disseram que
não existe, 4% consideraram ruim; e 4% não souberam
responder.
Ao serem questionados sobre o atendimento ao
portador de deficiência, 43% não souberam responder;
42% responderam que esse tipo de atendimento não existe;
9% responderam que o serviço é regular; e 6%, bom.
Quanto à assistência social, 47% dos entrevistados
disseram não existir, 36% não souberam responder, 13%
consideraram regular e 4%, bom. No que se refere às
creches, 81% dos entrevistados disseram que tal serviço
não existe e 19% não souberam responder.
Segundo a qualidade de ensino, 55% dos
entrevistados consideram boa; 30%, regular; e 15% não
souberam responder. Para 57% dos entrevistados não
existe curso de qualificação profissional em sua
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comunidade; 26% não souberam responder; 11%
consideram regular; e 6%, bom.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre atendimento de saúde, atendimento ao
portador de deficiência, assistência social, creche,
qualidade de ensino e cursos de qualificação profissional,
os entrevistados elencaram o atendimento de saúde com
77%, depois qualidade de ensino com 17%, 2% cursos de
qualificação profissional, 2% creche, e 2% assistência
social.

Coleta de Lixo; Esgoto; Abastecimento
de Água; Transporte Coletivo e Urbanização:
Ao serem questionados quanto à coleta de lixo
em sua comunidade, 100% dos entrevistados disseram que
este serviço não existe. Em se tratando de rede de esgoto,
91% dos entrevistados disseram que não existe, e 9% não
souberam responder. A avaliação destes quanto ao
abastecimento de água foi a seguinte: 32% consideram
regular, para 28% não existe, 25% dos entrevistados
acham boa, 13% não souberam responder e 2%, ruim.
Sobre o transporte coletivo das comunidades,
40% dos entrevistados avaliaram o transporte coletivo
como bom; 38% disseram que tal serviço não existe; 15%
afirmaram ser regular; 7% não souberam responder. Sobre
a urbanização das ruas da comunidade, 60% dos
entrevistados disseram não existir; para 17% o serviço de
urbanização das ruas é regular; 11% não souberam
responder; 6% disseram ser bom; e 6%, ruim.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre coleta de lixo, rede de esgoto,
abastecimento de água, transporte coletivo e transporte
coletivo 62% avaliaram o abastecimento de água como
item mais importante, seguido de transporte coletivo com
17%; 11% afirmaram ser a coleta de lixo o item mais
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importante, 8% elencaram a urbanização das ruas e apenas
2%, rede de esgoto.

Área de Lazer/Esporte; Programação
Cultural; Limpeza de Ruas e Terrenos e Segurança
Pública:
Segundo 41% dos entrevistados as áreas de
lazer/esporte são regulares, entretanto, 23% afirmam serem
boas, para 21% dos entrevistados não existem áreas de
lazer/esporte em sua comunidade, 13% não souberam
responder, e para 2%, ruim. E, em relação à avaliação da
programação cultural, 60% disseram não existir, 21% não
souberam responder, 10% afirmaram ser boa e 9%,
regular.
Ao serem questionados quanto a limpeza das
ruas e terrenos de sua comunidade, 51% dos entrevistados
disseram que tal serviço não existe, 24% consideraram
regular, 15% não souberam responder, 8% dos
entrevistados consideraram boa, e apenas 2% consideram
ruim. Em relação à segurança pública, 90% avaliaram este
item como não existente em sua comunidade, 4%, regular,
4% não souberam responder e 2% consideraram boa.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre área de lazer/esporte, programação
cultural, limpeza de ruas e terrenos e segurança pública,
55% disseram que é a segurança pública, 30%, áreas de
lazer/esportes, 11%, limpeza de ruas e terrenos e 4%,
programação cultural.

Áreas Verdes; Arborização das Ruas;
Praias e Balneários; Rios e Lagos; Qualidade do Ar:
As áreas verdes foram avaliadas por 58% dos
entrevistados como boas, 36%, regular, 4% consideraram
ruins e 2%, inexistentes. Em relação a sua comunidade ter
arborização nas ruas, 49% dos entrevistados disseram não
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existir; 21% afirmaram ser boas, 17% disseram que são
regulares, 11% não souberam responder, e 2% acharam
ruim. Quanto a praias e balneários 90% dos entrevistados
disseram não existir, 6% não souberam responder, 2%,
regular e apenas 2% afirmaram ser boas.
Sobre os rios e lagos das comunidades, 56% dos
entrevistados consideraram como bom o estado destes,
34% consideraram regular, 6% não sabem, 2%, ruim e
para 2% não existe. Em relação à qualidade do ar em sua
comunidade, 77% dos entrevistados consideram bom,
15%, regular, 8%, ruim.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre áreas verdes, praias/balneários, rios e
lagos, e qualidade do ar, 60% dos entrevistados elencaram
a qualidade do ar, 28%, áreas verdes, 10%, rios e lagos, e
2%, praias/balneários.
A última questão relacionada foi Qualidade de
Vida foi: a quem recorrer para melhorar os problemas da
comunidade? Os entrevistados na maioria (55%)
responderam ao poder público (municipal, estadual e
federal), 39%, a lideranças comunitárias, 4% às lideranças
religiosas; e 2%, a parcerias com escolas e outras
instituições.
Capital social
A primeira pergunta deste item é se o
entrevistado gosta da comunidade onde mora. Segundo os
entrevistados 98% afirmaram gostar de sua comunidade e
apenas 2% gostam parcialmente da sua comunidade. Em
termos de convivência entre os moradores da comunidade,
60% dos entrevistados alegaram ser muito boa, 38%
disseram ser satisfatória, e 2%, ruim.
Sobre associação de moradores, 62% dos
entrevistados disseram que não existe em sua comunidade,
13% não souberam responder, para 13% é boa e 12%
disseram ser regular. Ao serem questionados como
avaliam a questão de cooperativa de trabalho, 68%
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disseram não existir em sua comunidade, 11% avaliaram
como boa, 11% não souberam responder, 8% afirmaram
ser regular e, para 2% ruim. Sobre a atuação social das
Igrejas/organizações religiosas, 45% dos entrevistados
consideraram boa em sua comunidade, 30% consideram
regular, para 17% não existe, 6% não souberam responder,
e, 2% disseram ser ruim.
Neste item também foi questionado quanto a
Bibliotecas e 89% disseram que não existem bibliotecas
em sua comunidade e 11% não souberam responder. Da
mesma forma se questionou quanto os Clubes/Quadras de
Eventos, 45% dos entrevistados disseram ser regular, 26%
afirmam categoricamente não existir tal item, 19%
considera bom, 8% não soube responder e 2% diz ser ruim.
Quanto a projetos sociais existentes na comunidade, 75%
dos entrevistados definiram os projetos sociais como não
existentes na comunidade, 11% não souberam responder,
para 8% é bom e 6% disseram ser regular. E, por fim, com
relação aos movimentos sociais, 70% dos entrevistados
disseram não existir em sua comunidade, 11% acham
regular, 11% não souberam responder e 8% avaliam como
bom.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre associação de moradores, cooperativas
de trabalho, atuação social das Igrejas/organizações
religiosas, bibliotecas, Clubes/Quadra de eventos, projetos
sociais e movimentos sociais, 49% dos entrevistados
consideraram a atuação social das igrejas como a mais
importante, 17% elencaram associações de moradores,
11%, clubes/quadra de eventos, 9%, os movimentos
sociais, 2%, movimentos sociais e 2%, bibliotecas.
Aqui também houve uma sondagem com relação
às Organizações Não Governamentais (ONGs) no que se
refere à existência dessas na comunidade, e 79% dos
entrevistados disseram não, 19% disseram não saber da
existência de ONGs em sua comunidade e 1% disse que
existem ações de ONGs em sua comunidade. Também foi
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questionado quanto à existência de Instituições
Filantrópicas/Religiosas, e 55% dos entrevistados
responderam não, 45% não souberam responder.
Os entrevistados foram questionados sobre com
que frequência sua família participa de ações da
comunidade (associações de moradores, ONGs, grupos,
etc.)? E, 47% disseram que sua família participa às vezes,
32% responderam a maioria das vezes, e 21% disseram
que sua família nunca participa. Mas, sondados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 55% afirmaram que participariam, 28%
disseram talvez/depende, e apenas 17% não participariam.
A última questão do DSA foi com relação às
fontes de acesso a informações utilizadas pela família, o
entrevistado poderia marcar mais de uma opção. Os
resultados obtidos foram: 51% rádio canal aberto (AM e
FM), 46% televisão; 1% revista, 1% internet e 1% jornal.
PEDEOP
a) Local de trabalho: nestas escolas a maioria
das docentes são mulheres (66,7%) de faixa etária variando
entre 18 a 30 anos, sendo que a maioria é contratada
(66,7%), apresentando entre 2 a 5 anos trabalhando
(100%), lecionam nas séries iniciais do ensino
fundamental (66,7%) e não exercem outra atividade na
escola e lecionam em outras escolas.
b) Formação e motivação: 66,7% dos
professores estão cursando uma graduação, sendo 100% do
tipo licenciatura curta. Em relação à instituição todos
cursam em unidades privadas e de forma presencial.
Quanto à formação continuada, a maioria respondeu ter
participado de cursos de capacitação em instituição pública
municipal de forma presencial e consideraram pouco
adequados (100%) os programas das disciplinas que
lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
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aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (100% muito importante). 2º) Falta de
compromisso institucional com a formação docente (100%
importante). Falta de vontade e motivação pessoal, falta de
programas e incentivos por parte das secretárias de
educação, falta de mecanismos de mecanismos de
cobrança especialmente por parte do estado e munícipio.
(66,7% importante). 3º) Falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola (66,7% regular). 4º) falta
de tempo em função da composição de carga horária em
duas ou mais escolas.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Incentivo por parte da secretária de educação, melhoria de
função salário/ escola. 2º) participação em cursos eventos,
acadêmico- científicos, workshops, etc.), oferta de
equipamentos de apoio: computador, internet, kits de
formação, etc. Melhoria de desempenho escolar (100%
muito importante). 2º) Interesse pessoal, oferta de eventos
(cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área de interesse
(66,7% muito importante). 3º) Interesse pessoal, temáticas
novas e diversificadas, (33,3% muito importante).
Todos desejam a oferta de cursos, mas não
indicaram qual.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Melhores salários,
interesse dos alunos, salas de aula adequadas, trabalhar em
um só local (100% muito importante). Recursos didáticos
para implementar práticas, inclusive laboratórios, tempo
destinado à disciplina para trabalhar conteúdos práticos e
teóricos, articulação entre alunos professores e gestores,
diálogos sobre questões da disciplina (66,7% muito
importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Convívio social, estímulo da
família, salas de aula adequadas (100% muito importante).
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Programas e/ou projetos dirigidos aos alunos, integração
dos espaços de cidadania escola- comunidade, aprendizado
por meio de atividades lúdicas participativas, estímulo
docente e relação professor-aluno, facilidade de acesso a
contextos informacionais e de lazer, merenda escolar
(66,7% muito importante). 2º) articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
maior inclusão social, facilidade de acesso a informações
via internet, facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer (66,7% importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
tema indicado, destacam-se: meio ambiente e pluralidade
cultural (50%). São trabalhados integrados aos conteúdos
disciplinares, em parceria com outras disciplinas, sendo
que na escala de associação de densidade temos: Ciências
(50%) e História (50%). Os professores afirmaram não
trabalhar temas transversais em parceria com outras
instituições. O curioso é que todos os entrevistados
alegaram desconhecer o projeto político pedagógico da
escola, e por conta disso, não sabem se ele contempla os
temas transversais. Todos se sentem pouco motivados em
participar desses eventos, e 66,7% dos alunos estariam
pouco motivados a participar, principalmente na seguinte
escala de prioridade: 1º) Esportes e lazer (66,7% muito
importante). Profissão, emprego e renda. (33,3% muito
importante). 2º) cultura regional (música, dança, festas,
literatura, etc.), saúde do corpo e saúde mental, bem estar
social (família, religião, preconceitos, etc.), violência
(doméstica, escolar, gangues, etc.) (100% importante).
Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão,
etc.), doenças sexualmente transmissíveis (sexo, gravidez,
e drogas), violência sexual (pedofilia, exploração sexual,
etc.). (66,7% importante).
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Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula para seu uso cotidiano. 100%
alegaram usar costumeiramente as salas de aula. Como não
existem outros espaços como: laboratórios, sala
multimídia, as questões referentes a esses itens não foram
assinaladas. Todos os entrevistados afirmaram não usar
recursos de tecnologia da informação e comunicação e não
utilizam recursos de informática e da internet como apoio
às atividades de suas disciplinas. Não há captação de
projetos pela escola, não há materiais audiovisuais de
apoio pedagógico, nunca receberam cursos de capacitação
para uso de materiais audiovisuais de apoio didático e por
conta disso, nunca usaram materiais audiovisuais. Para
suprir essa necessidade os professores produzem seu
próprio material didático com recursos disponíveis em seu
ambiente (rochas, plantas, animais, etc.) (100%).
Com relação à biblioteca e sala de leitura todos
afirmaram que o seu acervo bibliográfico não é adequado
(100%), é composto principalmente de livros didáticos
(100%). 100% afirmaram que os alunos não utilizam a
biblioteca como apoio aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (100%) categoricamente serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Secretaria Municipal de
Educação (100%) e utilizados pelos professores (100%).
Além destes, outros livros são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares
(100%) e têm como critério principal empregado para a
atualização dos conteúdos (100%). O fato de contribuírem
100% para o alcance dos objetivos propostos para a sua
disciplina, reforçam 100% a metodologia de ensino
centrada na memorização e oferecerem questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos
(100%), são parcialmente ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação (100%), privilegiam parcialmente os
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conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (100%) e estão parcialmente defasados em relação
à dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem
(100%), muito embora, estimulem parcialmente a
multidisciplinaridade (100%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (100%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(100%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (100%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (100%), contemplam a
realidade e os elementos culturais locais (100%) e estão
adequados às orientações curriculares oficiais (100%).
PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação para essa comunidade
optou-se implantar em caráter de urgência a coleta de lixo,
e aterro, implantar poços artesianos e fossas sépticas; para
que tudo isso ocorra é necessário reunir os comunitários
em ações de melhoria, sendo esse o ponto principal que
norteará todas as PLANO DE AÇÃO para essa
comunidade.
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Projeto Agenda Cidadã
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Código INEP: 15523349
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
Patrimônio histórico
Em meados de 1960, onde hoje se localiza
a comunidade de Corre Mão, a região não era ainda
habitada por famílias, mas por extrativistas da flora que
coletavam castanha, cumaru, óleos, mel de abelhas e
outros; se alimentando principalmente da fauna local, a
exemplo de veados, antas, cutias, tatus, entre outros. Essas
pessoas permaneciam até completar sua coleta, para depois
seguirem às suas regiões de morada fixa.
Todavia, anos depois, alguns resolveram a se
fixar no local e, no decorrer do tempo, o número de
famílias se fixando incrementava, aumentando a
necessidade de tornar aquela região em comunidade, tanto
que, na metade da década de 70, fundou-se a comunidade
de Corre Mão.
A comunidade recebeu esse nome graças ao um
morador, que também era extrativista, chamado Antonio
Rosa, o qual sugeriu essa denominação por haver
travessias feitas de toras de madeira e corrimões que
serviam de apoio aos que passavam por ali. Com o
aumento das famílias, aumentou também a demanda por
espaço e, em consequência disto, também a por áreas de
agricultura e pecuária, diminuindo assim a cobertura
vegetal natural da região.
Nisto, houve também a necessidade de
alfabetização das crianças da comunidade. Assim os
moradores decidiram que as mulheres, que já soubessem
ler e escrever, poderiam dar aula às crianças, foi então que
a senhora Zilda Bezerra tornou-se a primeira professora de
Corre Mão.
A fundação da Escola Bom Jesus, segundo os
antigos moradores, deu-se em 1975, com a chegada dos
primeiros moradores, foram eles: Francisco Marques,
Gabriel Ribeiro, Raimundo Luciano, Francisco Bezerra,
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Eduardo Lage, Manoel Rodrigues, José Candido e José
Feijó.
Nos anos seguintes, a escola passou a também
receber alunos de localidades próximas, como Igarapé da
Avó e Garimpo, hoje Novo Progresso II. Posteriormente,
Devido à falta de boas condições financeiras, a Profa.
Zilda deixou o cargo e, junto com outros moradores,
decide procurar outros professores para as crianças. Foram
então recrutados as senhoras Laura Brilhante, Tereza
Patrício e Nazilda, as quais recebiam apenas gratificações
dos pais como legumes, frutas e animais como galinha,
pato etc. Em outro momento, a Profa. Nazilda passou a
receber ajuda financeira doada pela administração do
Prefeito Edson Batista de Macêdo, vice- prefeito Juarez
Antonio de Brito, e pela Secretária de Educação Roselita
Cardoso Santiago. Por volta do ano de 1979, construiu-se o
barracão comunitário, em madeira com cobertura de palha,
onde a escola passou a funcionar, recebendo o nome Bom
Jesus.
No ano de 1980, foi permitido, por meio de um
contrato com um convênio com o Estado, que a senhora
Ana Silva ministrasse aula. Como parte da filosofia
educacional, alunos, com a ajuda de seus pais, construíram
instrumentos musicais com materiais naturais para os
desfiles na semana da pátria, a citar tambores de madeira
ocada e pele de animais, pratos de alumínio fundido, entre
outros. As apresentações estavam voltadas á história do
Brasil, descobrimento, raças e culturas.
Nos anos posteriores surgiram novos contratos
municipais, dando origem aos conselhos escolares no
âmbito municipal e estadual, por meio dos quais foi dada
continuidade a construção da referida escola. Em 2009, foi
fundada a escola atual pelo prefeito Cleostines Farias,
funcionando seis salas, uma secretaria, uma copa e três
banheiros, com aproximadamente 280 alunos regulamente
matriculados (Figura 296).
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Os moradores, entre 1974 e 1979, construíram
uma igreja, que foi batizada como Santo Justino. Os
comunitários pediram para que um padre fosse à procura
de sua imagem, porém não a encontrou. Então, para não
ficarem sem um santo, as mulheres da comunidade
compraram uma imagem de Santa Rita de Cássia, a qual
permanece até hoje.

Figura 296. Patrimônios da comunidade de
Corre Mão . A- escola inaugurada em 2009. B- igreja
inaugurada em 1979.
Patrimônio cultural
A comunidade, formada em grande parte, por
imigrantes
cearenses
e
maranhenses,
cultiva
conhecimentos tradicionais advindo dessas raízes. Assim,
predomina a religião católica com festividades religiosas,
tendo como padroeira a Santa Rita de Cássia. Durante as
festividades, os moradores promovem leilões de iguarias
como galinha assada, churrasco, bolos, etc (Figura 297).
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Figura 297. Leilões de iguarias ocorrentes em
festas religiosas na comunidade de Corre Mão . Aleilão de bolos. B- leilão de frango assado.
Ocorre todo ano, no mês de Junho na
comunidade, uma noite cultural com iguarias da época, a
citar mungunzá, tacacá, bolo de macaxeira, vatapá, pipoca;
danças como carimbó e quadrilha e, não esquecendo, o
mastro enfeitado com as frutas da região.
A comunidade tem como pratos típicos a galinha
ou o pato no vinho da castanha, beiju de tapioca, o milho
cozido, a macaxeira cozida ou o bolo, a pamonha, a
pupunha, entre outros.
Patrimônio natural
A região do Corre Mão era conhecida por
possuir florestas com grande quantidade de castanhais e
cumaruzais, extraídas pelos moradores que viam nos
produtos primários um meio de sustento, todavia, quando
as famílias começaram a se fixar e chegar em maior
numero, estas desmataram e queimaram grande parte desse
patrimônio natural para dar lugar a campos para a criação
de gado e plantações de manivas, bananeiras, limoeiros,
etc. Atualmente, para praticar o extrativismo, as pessoas
necessitam se deslocar quilômetros para encontrar tanto o
cumaru quanto a castanha.
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Economia
A maioria das famílias vive da pecuária como
meio de sobrevivência, enquanto outros se utilizam da
agricultura e da fabricação de farinha (Figura 298).

Figura 298. Economia local. A- pecuária. Bagricultura.
Existe na comunidade uma fábrica comunitária
de farinha mecanizada e outra particular, para a fabricação
em grande quantidade. Por dia, ocorre a produção média
de 20 sacos de farinha, as quais são logo vendidas, muitas
vezes para fora do município (Figura 299).

Figura 299. Produção local de farinha. Afábrica comunitária de farinha. B- descascamento da
mandioca. C- torrefação da farinha.
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Memória viva
O Sr. Gabriel Ribeiro morador há muito tempo
na comunidade, filho de Raimundo Marques da Costa e
Jarina Ribeiro da Costa, nascido no município de
Alenquer-Pará em 14 de março em 1939, vive da
agropecuária e mora na comunidade Corre Mão há 44
anos, pai de 14 filhos, sendo que dois faleceram enquanto
crianças. Ele foi um dos fundadores da comunidade, com
objetivo de continuar promovendo o desenvolvimento
espiritual, de igualdade e paz.
Segundo o Sr. Gabriel, a comunidade nasceu
devido à existência, na região, de grande quantidade de
recursos naturais para a prática do extrativismo como
castanha e cumaru. Ele contou que aquela região não havia
estrada, era só mata fechada de difícil acesso e que para
passar nos igarapés, os extrativistas fizeram travessias
feitas de toras de madeira e corrimões que serviam de
apoio aos viajantes, por isso a comunidade denominou- se
Corre Mão. Prosseguiu falando que ele admirava o natural
que existia naquele lugar e que hoje ele não vê mais a
beleza dos recursos naturais.
Disse, ainda, que se admirou das primeiras
máquinas que chegaram à cidade para abrir as estradas,
“pensei que não estaria vivo para ver as estradas
concluídas”, ressalta-se que estudou o ensino fundamental
na escola Bom Jesus localizada na comunidade.
Sua vontade é registrar a história da comunidade
em um livro escrito por ele, pois acredita que assim os
futuros descendentes saberão como surgiu a comunidade,
quem foi seus primeiros moradores e de que viviam. Sem
falar que o seu grande desejo é mostrar não só aos
habitantes do Corre Mão ou a cidade de Alenquer, mas ao
mundo as belezas naturais que existem no município e que
muitas pessoas não conhecem.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
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Lixo: Na escola Bom Jesus IV, 100% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo, com isso, o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é a queimada
(86%); 5,2% enterram esses resíduos e 8,8% reaproveitam
o lixo.
Água: As respostas mostraram que o
abastecimento é feito por rede geral de abastecimento;
poço doméstico (93%); bicão/cacimba (7%). Dos
entrevistados, 72,4% declararam que a água é tratada e as
formas de tratamento utilizadas são: filtragem (23,8%); a
cloração (69%) e a fervura (7,1%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto; a maioria (58,6%) utiliza fossa
séptica; 8,6% destinam dejetos em sumidouros; e 32,8%, a
céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
58,8%, seguida dos que possuem ensino fundamental
completo (13,7%); dos que não sabem ler e escrever
(11,8%); dos que possuem ensino médio incompleto
(5,9%); dos que possuem ensino médio completo (5,9%); e
dos que ensino superior incompleto (3,9%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
verminoses (21,2%), seguida por outras viroses com
19,7% dos casos; problemas ósseos e/ou de articulação
(15,2%); hepatite (7,6%); problemas de coração (7,6%);
diarreia (6,1%) e doenças respiratórias (1,5%). Ressalta-se
que o percentual de 21,2% disse não ter havido ocorrência
de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostraram que 41,2% recorrem a
postos de saúde para seu atendimento; 33,8% recorrem a
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hospitais públicos; 13,2%, a curandeiros/benzedeiras;
7,4%, à farmácia; 2,9%, a agentes comunitários de saúde; e
1,5% a hospitais privados.
Quanto ao atendimento de saúde, 35,1% dos
entrevistados consideraram inexistente; 29,8%, regular;
22,8%, bom; e 12,3%, ruim. Em relação ao atendimento
aos portadores de deficiências; 31,6% dos entrevistados
declararam ser regular; 7%, bom; 3,5%, ruim e 57,9% não
souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
47,4% dos entrevistados testemunharam não existir; 26,3%
julgaram bom; 24,6%, regular; e 1,8% consideraram ruim.
Outro dado de avaliação foi qualidade do ensino, cujos
resultados mostraram que 57,4% consideraram regular;
26,2% consideraram este item bom; 9,8% o julgaram ruim
e 6,6% não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 93% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno e 7% não possuem. Questionados
sobre as características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 100% disseram que a casa
onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
23,4% usam moto; 23,4% usam carroça/carro de boi;
19,4% andam de ônibus; 17,7% utilizam bicicleta; 8,9%
andam a pé; 3,2% utilizam carro; 3,2% usam
carro/jegue/mula e 0,8% andam de moto-taxi.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água não existe.
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Urbanização das ruas: 87,7% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 8,8%
disseram ser regular; 1,8%, bom e 1,8% não souberam
responder (Figura XX).

Figura 300. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
63,2% das respostas, os entrevistados confirmaram que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 17,5%
responderam que 1 apenas trabalha; 15,8% dos
questionados disseram que dois menores trabalham e 3,5%
responderam que três ou mais menores contribuem com a
renda familiar. Quanto à renda familiar, 56,1% recebem
menos de 1 salário mínimo; 21,1% possuem renda de 1 a
2 salários mínimos; 10,5% não possuem renda e 8,8% de 2
a 3 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 68,4%
consideram a segurança pública inexistente; 22,8% julgam
ruim e 8,8%, regular. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
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Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 75,4% disseram que sim; 21,1% disseram
que gostam parcialmente; e 3,5% afirmaram não gostar,
isso chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 66,7% responderam que
participam às vezes; 29,8% participam na maioria das
vezes; e 3,5% nunca participam das atividades. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 80,7% participariam; 17,5% talvez
participassem e 1,8% não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (75%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
17,9% o item mais importante é a qualidade de ensino;
para 5,4%, cursos de qualificação profissional; e para
1,8%, atendimento ao portador de deficiência (Figura XX).

Figura 301. Item considerado mais
importante pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 74,5% consideram a segurança pública;
18,2% áreas de lazer/esporte; 3,6% programação cultural e
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3,6% limpeza de ruas e terrenos. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias/balneários, rios e lagos e qualidade do ar. Os
resultados foram os seguintes: 59,6% consideram mais
importantes as áreas verdes; 31,6%, a qualidade do ar; 7%,
rios e lagos; e 1,8%, praias/balneários.
PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola a maioria dos
docentes são mulheres (71,4%) de faixa etária variando
entre 18 a 30 anos, sendo que a maioria é contratada
(85,7%), apresentando entre 2 a 5 anos trabalhando a partir
de contrato (100%); lecionam nas séries finais do ensino
fundamental (77,8%); atuam em turmas multisseriadas e
não exercem outra atividade na escola e nem lecionam em
outras escolas.
b) Formação e motivação: Todos os
professores estão cursando uma graduação, sendo a maior
parte (91,7%) do tipo Licenciatura Plena, distribuídos em
cursos de letras, história e pedagogia (21,4% cada),
matemática e física (14,3%) e teologia (7,1%). Em relação
à instituição, a maioria (66,7%) cursa em unidades privada
e de forma presencial (84,6%). Quanto à formação
continuada, a maioria (53,3%) respondeu ter participado de
cursos de capacitação em instituições públicas federais e
municipais (37,5% cada) de forma presencial (87,5%) e
consideraram adequados (57,1%) os programas das
disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (71,4% muito importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município, falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (42,9% muito importante), falta
de comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de
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compromisso institucional com a formação docente, falta
de vontade e motivação pessoal, falta de programas de
incentivos por parte das secretarias de educação (78,6%
muito importante); 4º) falta de possibilidades operacionais
em função da distância, falta de tempo em função de
composição de carga horária em duas ou mais escolas
(50% muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (92,9% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
de interesse (92,9% muito importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola, temáticas novas e/ou
diversificadas, interesse pessoal, melhoria do desempenho
profissional (85,7% muito importante); 4º) Incentivo por
parte da Secretaria de Educação (78,6% muito importante).
Todos desejam a oferta de cursos, sendo eles
computação (25%), capacitação em equipamentos
tecnológicos
(10%),
matemática/física,
inglês,
metodologia, capacitação em história, capacitação em
ciências relações públicas, planejamento, projeção
cartográfica, sociologia, inglês e espanhol, licenciatura em
informação, educação especial e cursos lúdicos (5% cada).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos,
qualificação e atualização de conteúdos específicos,
número adequado de alunos em sala de aula, (85,7% muito
importante); 2º) Recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratório, tempo destinado à
disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
melhores salários, salas de aula adequadas, trabalhar em
um só local articulação entre alunos, professores e
gestores, bom desempenho dos alunos, possibilidade de
assumir cargos administrativos, atuação em processo de
gestão participativa (92,9% muito importante).
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Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação
professor-aluno, merenda escolar, salas de aula adequadas
(92,9% muito importante); 2º) convívio social, programas
e/ou projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino
voltada para a memorização do conteúdo, integração dos
espaços de cidadania escola-comunidade, maior inclusão
social, facilidade de acesso à informação via internet,
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer,
aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, acesso a fontes bibliográficas variadas,
facilidade de deslocamento para a escola (50% muito
importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 85,7% dos professores afirmaram ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam, incorporam-nas em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
temas indicados: ética, pluralidade cultural, meio
ambiente, saúde, orientação sexual e trabalho e consumo.
São trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Ciências e História (31,6%
cada), seguidas de Português (15,8%), Matemática, Física,
Estudos Amazônicos e Geografia (5,3% cada). Os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições. O curioso é que todos os
entrevistados alegaram desconhecer o projeto político
pedagógico da escola, e por conta disso, não sabem se ele
contempla os temas transversais. Todos se sentem
motivados em participar desses eventos, e a maioria dos
alunos estaria motivada a participar (41,7% alta),
principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º)
Violência (doméstica, escolar, gangues, etc.) 2º) meio
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ambiente da região (floresta amazônica, biodiversidade),
problemas ambientais locais (desmatamento, enchentes,
lixo, endemias, etc.), problemas ambientais globais, cultura
regional (música, dança, festas, literatura, etc.), saúde do
corpo e saúde mental, bem estar social (família, religião,
preconceitos, etc), (33,3% importante); 3º) doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas
(33,3% muito importante ou importante); 4º) Saúde
(doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão, etc.)
(41,7% importante); 5º)questões étnicas (indígenas,
quilombolas, etc.) (77,8% pouco importante); 6º) violência
sexual (pedofilia, exploração sexual, etc.), equipamentos
tecnológicos e eletrônicos, cultura globalizada (hip hop,
funk, grafite, etc.), (58,3% importante); 7º) vestuário e
veículos (33,3% importante); 8º) profissão, renda e
emprego, línguas locais (oriundas das famílias tupiguarani, jê, karib) (50% muito importante). No contexto
escola-comunidade os principais temas mencionados como
importantes para serem trabalhados transversalmente
foram: orientação sexual (27,3%), ética, pluralidade
cultural e meio ambiente (13,6% cada), saúde (9,1%),
drogas,
preconceito,
globalização,
equipamentos
tecnológicos e bem estar social (4,5% cada).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula para seu uso cotidiano. A
maioria (100%) alegou usar costumeiramente as salas de
aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais

762

audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura, não
se sabe se seu acerco bibliográfico é adequado ou não, mas
é composto principalmente de: literatura infantil (23,3%),
literatura juvenil e mapas e atlas (20% cada), livros
didáticos (13,3%), literatura brasileira e livros
paradidáticos (10% cada) e jornais e revistas (3,3%). A
maior parte (33,3%) afirmou que os alunos não utilizam a
biblioteca como apoio aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos, os
professores afirmaram (71,4%) categoricamente serem
recebidos via Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD) e que estes livros são escolhidos pela Comissão de
Professores (92,3%) e utilizados pelos professores
(71,4%). Além destes, outros livros são utilizados pelos
docentes no preparo das atividades de ensino e eventos
escolares (50%) e que têm como critério principal
empregado para a atualidade dos conteúdos (31%). O fato
de contribuírem em sua maior parte (63,6%) para o alcance
dos objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam em
sua maioria (70%) a metodologia de ensino centrada na
memorização e oferecerem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos (63,6%), são
parcialmente ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação (54,5%), privilegiam conhecimentos teóricos
em relação aos conhecimentos práticos (60%) e estão
parcialmente defasados em relação à dinâmica dos
processos de ensino e aprendizagem (63,6%), muito
embora, estimulem a multidisciplinaridade (72,7%).
Os livros didáticos constituem parcial fonte de
leitura e informação para o aluno (54,5%) e, desta forma,
oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos (50%) e incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos (63,6%), aprofundando
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parcialmente os conteúdos trabalhados em sala de aula
(54,5%), mas, não contemplam a realidade e os elementos
culturais locais (45,5%), porém, estão adequados
parcialmente às orientações curriculares oficiais (81,8%).
PLANO DE AÇÃO
Com relação ao saneamento da comunidade
onde a escola está inserida, como PLANO DE AÇÃO
devem ser implantadas em caráter de urgência a coleta de
lixo, bem como instalação de um aterro para destinação do
mesmo. Com relação ao esgoto devem-se implantar
primeiramente fossas sépticas para depois ser feito um
sistema de tratamento adequado de maneira que os
resíduos da comunidade não contaminem os lençóis
freáticos tampouco os rios que a cercam.
Com relação à escola da comunidade, as ações
necessárias são sem dúvida melhorar a remuneração dos
docentes e oferecer incentivos para melhoria da qualidade
de ensino. É necessária a melhoria da infraestrutura da
escola e principalmente aumento da oferta de material
didático para auxiliar o docente a cumprir com sua missão
de lecionar, ampliação do acervo da biblioteca e instalação
de laboratório de informática com acesso à internet além
de outros laboratórios e instrumentos audiovisuais para
melhora a didática em sala de aula. Faz-se necessária a
oferta de equipamentos de apoio como computador, kits de
formação, etc. bem como a oferta de eventos ou cursos de
capacitação.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SAO SEBASTIAO II
Informações Básicas
Código INEP: 15525473
Escola: EMEIF SAO SEBASTIAO II
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola São Sebastião II, 100% dos
entrevistados declararam não usufruir de coleta de lixo e
direcionam 100% desse material para ser queimado como
destino final.
Água: As respostas mostraram que o
abastecimento é feito por através poço doméstico (46,7%);
por meio de micro abastecimento comunitário (46,7%); e
por meio da rede geral de abastecimento (6,7%). Dos
entrevistados, 100% declararam que a água não é tratada.
Esgoto: todos entrevistados declararam não
possuir rede pública de esgoto, com isso, a maioria
(64,3%) despeja em sumidouros; despeja ao céu aberto
(21,4%); em fossa séptica (14,3%).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com 85%,
o restante (15%) possui ensino fundamental completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa revelaram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
27,3% diarreia, 27,3% verminoses, 18,2% malária, 9,1%
doenças respiratórias, 9,1% outras, 9,1% problemas
ósseos;
As declarações mostraram que 50% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; e 50% a postos de
saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 50% dos
entrevistados consideraram bom; 50% consideraram
regular. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 100% dos entrevistados declararam ser
inexistente.
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Quando questionados sobre a assistência social,
100% dos entrevistados testemunharam não existir. Outro
dado de avaliação foi qualidade do ensino, cujos resultados
mostraram que 26,7% o julgam bom; 33,3% consideraram
regular; e 26,7% o declararam ruim; 6,7% disseram não
existir; 6,7% não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos, que
64,3% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno; 21,4% não; 14,3% não souberam
responder. Questionados sobre as características do
terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem
em área de terra firme. Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente
outros, 100% disseram que a casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria usa; 23,5% usam ônibus; 25%, carroça; 21,6%,
bicicleta, 21,6% andam a pé; 13,7% usam carro; 9,8%,
moto; 5,9%, carroça; 2%, moto-táxi; 2% andam a cavalo.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 50% consideraram bom,
42,9% relataram que o abastecimento de água não existe;
7,1% não souberam responder.
Urbanização das ruas: 53,8% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas, 15,4% bom,
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15,4% ruim, 15,4% não sabe (

Figura 302).

Figura 302. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
73,3% das respostas, os entrevistados confirmaram que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 20% disseram
que um menor trabalha; e 6,7% responderam que três ou
mais menores contribuem com a renda familiar. Quanto à
renda familiar, 46,7% recebem menos de 1 salário mínimo;
46,7% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos e 6,7% de
2 a 3 salários mínimos,
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Cultura e lazer
Segurança pública: todos os entrevistados
julgam não existir. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 100% disseram que sim. Isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 13,3% responderam na maioria das vezes;
13.3%, nunca; e 73,3% só participam às vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 66,7% disseram que participariam; 20%,
não; e 13,3% responderam talvez.
Visão compartilhada de futuro
Para 46,2% dos entrevistados, o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde; 38,5%, cursos de
qualificação profissional; 7,7%, creche; 7,7%, assistência
social.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 60% consideram a segurança pública;
13,3%, programação cultural; 6,7%, áreas de lazer/esporte;
20%, limpeza de ruas e terrenos (Figura XX).
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Figura 303. Item considerado mais
importante pelos entrevistados
Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 76,9% consideram mais
importante qualidade do ar; 7,7%, arborização das ruas; e
15,4%, as áreas verdes.
PLANO DE AÇÃO
O resgate da memória local deve ser executado
para que a história da comunidade se perpetue. Também a
Pesquisa e Diagnóstico da Estrutura e Organização
Pedagógica da Escola Pública devem ser realizados já que
a educação foi citada como tema de visão futura de
melhoria entre os entrevistados. Mas diante do Diagnóstico
Socioambiental algumas ações já podem ser implantadas,
tais como destino correto de dejetos e coleta seletiva de
lixo, bem como tratamento de água e esgoto adequados
para evitar problemas de saúde decorrentes na comunidade
tais como viroses, diarreia e verminose.

770

Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF JESUS CONOSCO
Informações Básicas
Código INEP: 15535070
Escola: EMEIF JESUS CONOSCO
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
URBANO
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Jesus Conosco, 38,7% das
pessoas questionadas consideraram boa a situação da
coleta de lixo na comunidade; 36,8 julgaram regular;
23,2%, ruim e 1,3% afirmaram não usufruir da coleta de
lixo. Quando questionados sobre o destino dos resíduos
produzidos, as respostas foram: 93,5% entregam o lixo
produzido para o serviço de limpeza e coleta; 5,2% jogam
no rio e 1,3% jogam em terrenos baldios.
Água: Dentre as pessoas entrevistadas, 45,5%
disseram não existir rede geral de abastecimento; 23,9%
julgaram o serviço ruim; 16,1%, regular; 14,2 julgaram o
serviço bom e 1,3% disseram não saber. Assim, 75,5%
disseram usar poço doméstico; 14,2% disseram que seu
abastecimento provém de bica ou cacimba e 9,7% recebem
a água por microabastecimento comunitário. As pessoas
que não recebem água tratada fazem tratamento da água
por meio de filtragem, fervura, ou adição de cloro.
Esgoto: 74,8% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto; 5,8% consideraram o serviço
regular; 4,5% julgaram bom; e 4,5% disseram não saber.
Com isso, dos moradores que não possuem rede de esgoto,
70% usam fossa séptica; 20,3% destinam dejetos a céu
aberto; 5,2%, em sumidouros; 3,9%, em rede geral e 0,6%,
em canais ou valas.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
36,4% e dos que sabem ler, porém não frequentaram a
escola (36,4%); os que possuem ensino fundamental
completo (9,7%); os que possuem ensino médio completo
(27,9%); ensino médio incompleto (16,2%); e os
possuidores de ensino superior completo (4,5%); superior
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incompleto (3,2%) e apenas 1,9% não sabem ler nem
escrever.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maiores ocorrências
foram: doenças respiratórias (17,4%), seguida por diarreia
com 15,1% dos casos; outras viroses (15,1%); verminoses
(7,8%); hanseníase (5,5%); hepatite com 4,6% dos casos;
problemas ósseos (3,2%); problemas do coração (3,2%);
diabetes (2,8%); problemas de pele (1,8%); febre amarela
(1,8%); dengue (0,9%) e leptospirose (0,5%). Ressalta-se
que o percentual de 19,7% disse não ter havido ocorrência
de doença, podendo isso ser reflexo de outros fatores que
influenciam positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostraram que 60% recorrem a
postos de saúde; 24,4% recorrem a hospitais públicos para
seu atendimento; 2,7%, a farmácia; 4,2%, a médico de
plano de saúde; e 1,2% recorem a hospitais privados.
Quanto ao atendimento de saúde, 59,4 % dos
entrevistados consideram o serviço regular; 26,5%, ruim;
13,5%, bom e 0,6% disseram não existir atendimento a
saúde. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 58,7% dos entrevistados declararam ser ruim;
24,5%, regular; 19,4% não souberam responder; 16,8
disseram que o atendimento não existe e 3,2% julgaram o
atendimento bom.
Quando questionados sobre a assistência social,
31% dos entrevistados consideraram regular; 22,6%, ruim;
20% testemunharam não existir; 17,4% disseram não saber
e apenas 9% consideraram bom. Outro dado de avaliação
foi qualidade do ensino, cujos resultados mostraram que
56,8% consideraram regular; 38,7% consideraram este
item bom; 1,9% consideraram o item ruim e 2,5%
disseram não saber.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 85,2% dos entrevistados possuem documento de
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propriedade do terreno; 13,5% não possuem e apenas 1,3%
disseram não saber. Questionados sobre as características
do terreno, 100% dos entrevistados responderam que
vivem em área de terra firme. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 87,1% disseram que a casa onde
moram é própria; 7,1% disseram que a residência é
alugada e 5,8% disseram que sua residência é cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria anda a pé (39,3%); 21,3% usam bicicleta; 17,1%
usam moto; 13,1% usam o serviço de moto-táxi; 4,3%
usam embarcações; 3,7% usam carro e apenas 1,2% dos
entrevistados usam ônibus para se locomover.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 44,5% relataram que o
abastecimento de água não existe; 23,9% julgaram o
serviço ruim; 16,1%,regular; 14,2% consideraram o
serviço bom e 1,3% não souberam responder.
Urbanização das ruas: 70,3% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 17,4%
disseram ser ruim; 7,1%, regular; 3,2%, bom e 1,9% não
souberam responder.
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Figura 304. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 85,9%
das respostas dos entrevistados confirmaram que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 9% responderam que
apenas 1 menor trabalha; 3,9% dos questionados disseram
que dois menores trabalham e 1,3% responderam que três
ou mais menores contribuem com a renda familiar. Quanto
à renda familiar, 72,3% recebem de um a dois salários
mínimos; 2,1% recebem menos de 1 salário mínimo; 7,1%
possuem renda de 2 a 3 salários mínimos; 1,9% recebem
de 3 a 5 salários mínimo e 0,6% não possuem renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 41,3%
afirmaram não existir segurança pública; 27,7%
consideram ruim; 27,1% consideram regular ; 2,6%
disseram não saber e apenas 1,3% consideram o item bom.
Tais dados fornecem base para a inferência de que há
ocorrência de violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 95,5% disseram que sim e 4,5% disseram
que gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de
que apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam
do local onde vivem. Ainda, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 57,4%
responderam que participam às vezes; 35,5% nunca
participam das atividades; e 7,1%, na maioria das vezes . E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 65,2% responderam que
sim; 18,7%, talvez; e 16,1% não participariam.
Visão compartilhada de futuro
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Para a maioria dos entrevistados (84,5%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
6,5% o item mais importante é a geração de cursos de
qualificação profissional; para 9,5%, qualidade do ensino;
para 1,9%, o atendimento aos portadores de deficiência;
para 1,9%, a existência de creches; para 0,6%, assistência
social.

Figura 305. Item
importante pelos entrevistados

considerado

mais

Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 50,3% consideram a coleta de lixo;
24,5%, a urbanização de ruas; 20,6%, coleta de lixo; 3,2%,
construção de rede de esgotos e 1,3%, a implementação de
transporte coletivo. Também foram questionados sobre o
que consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 60,6% consideram mais
importante qualidade do ar; 20%, arborização das ruas;
13,5%, existência de áreas verdes 5,8%, os rios e lagos.
PEDEOP

Local de trabalho: nesta escola a maioria
dos docentes são mulheres (84,6%) de faixa etária
variando entre 31 a 40 anos e 18-30 anos (38,5% cada),
sendo que a maior parte é concursada (84,6%),
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apresentando estes 6 a 10 anos trabalhando a partir de
contrato (45,5%) e os contratados de 6- 10 anos (100%). A
maioria leciona nas séries iniciais do ensino fundamental
(76,9%).
b) Formação e motivação: A maioria dos
professores já possui uma graduação (46,2%), sendo a
maior parte (90%) do tipo Licenciatura Plena, distribuídos
em cursos de pedagogia (50%) e Letras (20%). Em relação
à instituição, a maioria cursa em unidades federais públicas
(60%) e de forma presencial (75%). Quanto à formação
continuada, a maioria (58,3%) respondeu que participou de
cursos de capacitação, os demais (41,7%) não participaram
e consideraram inadequados (62,5%) aos programas das
disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros, falta de compromisso institucional
com a formação docente (69,2% muito importante); 2º)
Falta de comunicação e divulgação dos cursos na escola
(46,2% muito importante), falta de programas de incentivo
por parte das secretarias de Educação (38,2% muito
importante); 3º) falta de tempo em função da carga horária
em duas ou mais escolas (53,8% importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal, Melhoria de função/salário na escola,
Melhoria do desempenho profissional (84,6% muito
importante); 2º) oferta de equipamentos de apoio:
computador, internet, kits de formação, etc., oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área de
interesse (76,9% muito importante); 3º) temáticas novas
e/ou diversificadas (61,5% muito importante).
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando a um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, principalmente em curso de
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informática (17,9%), a maioria (53,8%) julgou estar apta a
participar de curso de educação continuada a distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Melhores salários, bom
desempenho dos alunos, número adequado de alunos em
sala de aula, interesse dos alunos, (76,9% muito
importante); Tempo destinado à disciplina para trabalhar
os conteúdos teóricos e práticos (69,2% muito importante);
2º) salas de aula adequadas, articulação entre alunos,
professores e gestores, (61,5% muito importante); 3º)
Interesse dos alunos, qualificação e atualização em
conteúdos específicos (53,8% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Estímulo docente e relação
professor- aluno, merenda escolar (100% muito
importante); 2º) Estímulo da família, salas de aula
adequadas (92,3% muito importante); 3º) Aprendizado por
meio de atividades lúdicas participativas (84,6% muito
importantes); 4º) expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar (61,5% muito
importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, a maioria dos professores (53,8%) afirmaram
não ter recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina e aqueles que as receberam as utilizam em
suas aulas e trabalham algum tema transversal em sua
disciplina (53,8%). Como temas indicados, temos, em
escala de densidade de utilização: Pluralidade cultural e
Meio ambiente (20,3%), Orientação sexual (18,6% cada).
São trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Ciências (22,2%) e
Português (20,4%). Os professores afirmaram não
trabalhar temas transversais em parceria com outras
instituições. O curioso é que todos os entrevistados
alegaram desconhecer o projeto político pedagógico da
escola, e por conta disso, não sabem se ele contempla os
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temas transversais. A maioria (66,7%) afirmou que os
temas trabalhados em eventos escolares são orientados
pela transversalidade, sendo que todos desenvolvem o
tema por multidisciplinaridade. 100% sentem-se
motivados em participar desses eventos, e a maioria dos
alunos estaria altamente motivada a participar (69,2%
muito alto), principalmente na seguinte escala de
prioridade: 1º) Esporte e lazer (53,8% muito alto); 2º) Bem
estar social, família, religião, preconceitos, etc., (46,2%
muito alto).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. 100% alegaram usar costumeiramente as salas
de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade 53,8% dos
professores produzem seu próprio material didático com
recursos disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas,
animais, etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
adequado (100%), composto principalmente de: literatura
infantil (28,6%), literatura juvenil (14,3%), literatura de
autores regionais (7,1%), livros didáticos (21,4%), livros
paradidáticos, jornais, revistas (7,1%) e literatura
Brasileira (21,4%). 100% afirmaram que os alunos não
utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de sua
disciplina.
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Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (92,3%) categoricamente serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Comissão de Professores (100%)
e parcialmente utilizados pelos professores (53,8%). Além
destes, outros livros são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares
(27,8%) e que têm como critério principal empregado para
a abordagem inovadora (61,5%). O fato de contribuírem
em sua maior parte (61,5%) para o alcance dos objetivos
propostos para a sua disciplina, não reforçam em sua
maioria (53,8%) a metodologia de ensino centrada na
memorização e oferecerem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos (53,8%), mas, são
parcialmente ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação (61,5%), não privilegiam conhecimentos
teóricos em relação aos conhecimentos práticos (46,2%) e
não estão defasados em relação à dinâmica dos processos
de ensino e aprendizagem (38,5%), muito embora,
estimulem a multidisciplinaridade (60,9%).
Os livros didáticos constituem parcialmente a
fonte de leitura e informação para o aluno (46,2%) e, desta
forma, oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos (46,2%) e incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos (38,5%), não aprofundando
os conteúdos trabalhados em sala de aula (46,2%), mas,
contemplam parcialmente a realidade e os elementos
culturais locais (76,9%), porém, estão adequados às
orientações curriculares oficiais (46,2%).
PLANO DE AÇÃO
Baseado no DSA no qual a maioria dos
entrevistados considerou a coleta de lixo o tema mais
importante, o tema abordado foi a coleta seletiva de lixo
que resultará em ganho de renda para as famílias vendendo
os produtos separados para reciclagem, bem como
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melhoria da qualidade dos produtos orgânicos destinado ao
consumo próprio fazendo uso da compostagem do lixo
orgânico produzido.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF NOVA ESPERANCA I
Informações Básicas
Código INEP: 15544567
Escola: EMEIF NOVA ESPERANCA I
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
URBANO
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Nova Esperança, 48,7% das
pessoas questionadas responderam ser regular a coleta de
lixo; 36,6% afirmam ser ruim; 10,9% consideram boa;
3,8% responderam não usufruir da coleta de lixo.
Questionados sobre o destino dos resíduos produzidos e
não coletados, as respostas foram: 39% afirmaram que o
lixo é coletado pela caçamba de lixo; por serviço de
limpeza (36,8%); queimado (9,3%); e 7,4%, cada,
afirmaram despejam em rio/canal/valão e terreno
baldio/lixão.
Água: As respostas revelaram que o
abastecimento é feito por poço doméstico (85,1%), e rede
geral de distribuição (7,4%). Dos entrevistados, 88%
declararam que a água não chega tratada, mas que são
utilizadas algumas formas de tratamento caseiras: 70,1%
utilizam cloro; 20,9% filtram a água; e 9% a fervem.
Esgoto: 79,2% dos entrevistados declararam ser
inexistente. Com isso, a maioria (53%) destina dejetos em
fossa séptica; 38,9%, em sumidouro; 8,1% a céu aberto.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
50,2%, seguida dos que possuem ensino médio completo
(28,5%); dos sabem ler e escrever (15,8%); dos que têm
ensino fundamental completo (7,7%); ensino médio
incompleto (10,4%); dos que sabem ler e escrever, mas
não frequentara escola (2,3%); ensino superior incompleto;
ensino superior completo (0,5% cada).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
viroses (25,8%); doenças respiratórias (18,9%); diarreia
(16,9%); verminoses (15,1%); hepatite (6,1%). Ressalta-se
que o percentual de 3,3% disse não ter havido ocorrência
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de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostraram que 57,5% recorrem a
postos de saúde para seu atendimento; 29,1% a recorrem a
hospitais públicos; 5,6%, a médico do plano de saúde;
4,1%, a hospital privado; 1,9%, a agentes comunitários de
saúde; 1,5%, a farmácias; 0,4% recorrem a
curandeiros/benzedeiros.
Quanto ao atendimento de saúde, 56,1% dos
entrevistados consideram regular; 21,9%, bom; 19,7%,
ruim; 1,1% não souberam responder e 1,1% responderam
não existir. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 62,1% dos entrevistados disseram não existir;
28,3% não souberam responder; 4,8%, regular; 4,1%, ruim
e 0,7%, bom.
Sobre a assistência social, 67,3% dos
entrevistados afirmaram não existir; 20,4% não souberam
responder; 6,7% disseram ser regular; 3,3% consideram
bom e 2,2%, ruim. Outro dado de avaliação foi qualidade
do ensino, cujos resultados mostraram que 49,2%
consideraram regular; 28,2%, boa; 20,6%, ruim; 1,6% não
souberam responder; 0,4% afirmam não existir.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 42,1% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno; 38,8% não possuem e 19% não
souberam responder. Questionados sobre as características
do terreno, 100% dos entrevistados responderam que
vivem em área de terra firme. Já se a casa onde moram é
própria, cedida, alugada, dente outros, 63,3% disseram que
a casa onde moram é própria; 22,2% disseram que sua
residência é alugada; 7,4%, posse; 7%, cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria anda a pé (25,7%); 23,4% usam moto; 20,5%,
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moto- táxi; 19,7%, bicicleta; 7,9%, carro; 1,7%,
canoa/bajara.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 38,7% relataram que o
abastecimento de água é ruim; 34,2%, bom; 27,1%,
regular.
Urbanização das ruas: 78,1% dos entrevistados
disseram não existir; 16,7%, ser ruim; 4,1%, regular e
1,1% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 66,4%
das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha. Quanto à renda familiar,
52,4% recebem de 1 a 2 salários mínimos; 34,6% possuem
renda de menos de 1 salário mínimo; 11,5% recebem de 2
a 3 salários mínimos; 1,5% de 3 a 5 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 47,1%
consideram a segurança pública inexistente; 22,1% a
consideram ruim; 21,3%, regular; 7,4%, boa; e 2,2% não
souberam responder. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 80,3% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 48,7% responderam que participam às vezes;
26,4% na maioria das vezes; 24,9% nunca participam. E
quando perguntados se participariam de projetos que
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beneficiariam sua comunidade, 94,1% disseram que sim;
3,3%, talvez; e 2,6, não.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (78,7%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
9,2% o item mais importante são creches; para 4,4%,
qualidade de ensino; para 4%, atendimento ao portador de
deficiência; e para 2,9% cursos de qualificação
profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados
consideram mais importante, 59,3% consideram a
segurança pública; 28%, limpeza de ruas e terrenos; 6,9%,
programação cultural; e 5,8%, áreas de lazer/esporte.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 74,9% consideram mais importante qualidade
do ar; 11,6%, arborização das ruas; 6,6%, áreas verdes;
6,2%, arborização das ruas; 0,8% rios e lagos.
PEDEOP
a) Local de trabalho: nestas escolas a maioria
dos docentes são mulheres (65,7%) de faixa etária
variando entre 31 a 40 anos, sendo que a maioria é
concursada (90,6%), apresentando estes 6 a 10 anos
trabalhando a partir de contrato (37,1%). Os professores
lecionam nas séries iniciais do ensino fundamental
(54,5%); atuam em turmas multisseriadas e não exercem
outra atividade na escola e nem lecionam em outras
escolas.
b) Formação e motivação: A minoria dos
professores está cursando uma graduação (44%), sendo a
maior parte (80,8%) do tipo licenciatura plena, distribuídos
em cursos de história e geografia, biologia e química,
pedagogia, matemática, teologia, letras, matemática e
física, filosofia e educação física. Em relação à instituição,
a maioria (61,9%) cursa em unidades federais e de forma
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presencial (69,6%). Quanto à formação continuada, a
maioria (51,4%) respondeu não ter participado de cursos
de capacitação e consideraram adequados (40%) os
programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (50% muito importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município, falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (32,3% regular), falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de
compromisso institucional com a formação docente, falta
de vontade e motivação pessoal, falta de programas de
incentivos por parte das secretarias de educação (34,4%
muito importante); 4º) falta de possibilidades operacionais
em função da distância, falta de tempo em função de
composição de carga horária em duas ou mais escolas
(37,5% regular).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (42,4% importante); 2º) oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área de
interesse (36,4% muito importante ou importante); 3º)
Melhoria de função/salário na escola, temáticas novas e/ou
diversificadas, interesse pessoal, melhoria do desempenho
profissional (57,6% muito importante); 4º) Incentivo por
parte da Secretaria de Educação (36,4% importante).
A maioria (87,9%) deseja a oferta de cursos e os
indicados foram: libras, informática, engenharia florestal,
especialização em história, mestrado/doutorado/PHD,
especialização, curso didático para professores/formação
continuada, curso em educação especial, cidadania
(oficinas), cooperação (palestras), a importância da família
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na escola, curso de capacitação em educação infantil,
orientação sexual, relação humana e curso de legislação.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos,
qualificação e atualização de conteúdos específicos,
número adequado de alunos em sala de aula, (60% muito
importante); 2º) Recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratório, tempo destinado à
disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
melhores salários, salas de aula adequadas, trabalhar em
um só local articulação entre alunos, professores e
gestores, bom desempenho dos alunos, possibilidade de
assumir cargos administrativos, atuação em processo de
gestão participativa (65,7% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação
professor-aluno, merenda escolar, salas de aula adequadas
(48,6% importante); 2º) convívio social, programas e/ou
projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino
voltada para a memorização do conteúdo, integração dos
espaços de cidadania escola-comunidade, maior inclusão
social, facilidade de acesso à informação via internet,
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer,
aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, acesso a fontes bibliográficas variadas,
facilidade de deslocamento para a escola (74,3% muito
importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 71,4% dos professores afirmaram ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam, incorporam-nas em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
tema indicado: ética, pluralidade cultural, meio ambiente,
orientação sexual e trabalho e consumo. São trabalhados
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integrados aos conteúdos disciplinares, em parceria com
outras disciplinas, sendo que na escala de associação de
densidade temos: ciências, matemática, física, biologia,
estudos amazônicos, geografia, história, português e
línguas. Os professores afirmaram não trabalhar temas
transversais em parceria com outras instituições. O curioso
é que a maioria (79,4%) dos entrevistados alegou
desconhecer o projeto político pedagógico da escola, e por
conta disso, não sabem se ele contempla os temas
transversais. A maioria (65,5%) se sente motivada em
participar desses eventos, e a maioria dos alunos estaria
motivada a participar (43,8% alta), principalmente na
seguinte escala de prioridade: 1º) Violência (doméstica,
escolar, gangues, etc.) 2º) meio ambiente da região
(floresta
amazônica,
biodiversidade),
problemas
ambientais locais (desmatamento, enchentes, lixo,
endemias, etc.), problemas ambientais globais, cultura
regional (música, dança, festas, literatura, etc.), saúde do
corpo e saúde mental, bem estar social (família, religião,
preconceitos, etc.), (51,4% regular); 3º) doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas
(37,1% importante); 4º) Saúde (doenças crônicas, câncer,
diabetes, hipertensão, etc.) (34,3% importante);
5º)questões étnicas (indígenas, quilombolas, etc.) (54,3%
regular); 6º) violência sexual (pedofilia, exploração sexual,
etc.), equipamentos tecnológicos e eletrônicos, cultura
globalizada (hip hop, funk, grafite, etc.), (57,1% regular);
7º) vestuário e veículos (34,3% regular); 8º) profissão,
renda e emprego, línguas locais (oriundas das famílias
tupi-guarani, jê, karib) (34,1% importante). No contexto
escola-comunidade os principais temas mencionados como
importantes para serem trabalhados transversalmente
foram: meio ambiente, ética, pluralidade cultural,
violência, DTs, gravidez na adolescência, saúde, cultura,
lazer, sociedade, pedofilia, drogas, educação sexual,
violência sexual, cidadania esporte e lazer e trabalho e
consumo.
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Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola, os professores afirmaram
existir sala de aula, biblioteca, sala multimídia,
radiocomunicação, laboratório de ciências e de informática
para seu uso cotidiano. A maioria (30%) alegou usar
costumeiramente as salas de aula. A maioria (56,5%) dos
entrevistados afirmou não usar recursos de tecnologia da
informação e comunicação e não utilizam recursos de
informática e da internet como apoio às atividades de suas
disciplinas. Não há captação de projetos pela escola, não
há materiais audiovisuais de apoio pedagógico, 60,6% dos
entrevistados afirmaram que a escola nunca recebeu cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acervo bibliográfico é adequado
(51,9%), composto principalmente de: literatura infantil
(23,5%), literatura juvenil (14,4%), literatura brasileira,
livros didáticos e mapas e atlas (13,6% cada), jornais e
revistas (9,8%), literatura e autores regionais (4,5%)
literatura estrangeira e livros paradidáticos (3% cada) e
jogos educativos (0,8%). A maior parte (64,7%) afirmou
que os alunos utilizam a biblioteca como apoio aos estudos
de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (88,2%) categoricamente serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela comissão de professores (57,6%)
e utilizados pelos professores (77,1%). Além destes, outros
livros são utilizados pelos docentes no preparo das
atividades de ensino e eventos escolares (43,2%) e que têm
como critério principal empregado para a adequação dos
conteúdos (32,9%). O fato de contribuírem em sua maior
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parte (60%) para o alcance dos objetivos propostos para a
sua disciplina, reforçam em sua maioria (48,6%) a
metodologia de ensino centrada na memorização e
oferecerem questões problematizadoras e estimulantes à
curiosidade dos alunos (65,7%), são ricos em relação ao
conteúdo e a apresentação (45,7%), privilegiam
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (54,3%) e não estão defasados em relação à
dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem (40%),
muito
embora,
estimulem
parcialmente
a
multidisciplinaridade (45,7%).
Os livros didáticos constituem fonte de
leitura e informação para o aluno (57,1%) e, desta forma,
oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos (54,3%) e incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos (57,1%), aprofundando os
conteúdos trabalhados em sala de aula (71,4%), mas, não
contemplam a realidade e os elementos culturais locais
(45,7%), porém, estão adequados às orientações
curriculares oficiais (48,6%).
PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação para a comunidade o
resgate da memória local em forma de documento deverá
ocorrer, bem como o questionário para confecção da
Pesquisa e Diagnóstico da Estrutura e organização
Pedagógica da Escola que auxiliará em ações diretamente
relacionadas à Escola e a Educação. No entanto um plano
de ação decorrente do DSA que deve ser executado de
imediato trata-se do tratamento de água, para evitar
doenças comuns ao trato gastrointestinal como diarreia e
verminoses.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF ESTELINA ARAUJO BATISTA
Informações Básicas
Código INEP: 15544583
Escola: EMEIF ESTELINA ARAUJO BATISTA
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
No dia 28 de abril do ano de 2004, surge então a
comunidade Conceição Rural que fica aproximadamente a
45 km da sede do município. Tal surgimento ocorreu
devido à divisão de outra comunidade chamada Cabeceira
do Cuipéua. O motivo dessa divisão foi por conta de um
rio que separava os moradores e dificultava o transporte
dessas pessoas que moravam do outro lado do rio. Foi
pensando nessa dificuldade que os moradores Raimundo
Ailton Lopes de Jesus, Gerson Palma da Silva, Arnaldo
Simões da Palma e Valdir Simões da Palma decidiram
formar a comunidade.
O primeiro coordenador da comunidade foi o
senhor, Raimundo Ailton Lopes de Jesus e a primeira
professora foi a senhora Maria Ivanildes dos Santos. Hoje
a comunidade possui uma igreja, tendo como padroeira
Nossa Senhora da Conceição, um clube de futebol
chamado Novo Brasil, e uma Escola Estelina Araujo
Batista, que conta, atualmente, com 30 alunos de pré ao 5º
ano.
A comunidade tem como cultura a festa da
padroeira que é comemorada todo ano no dia 08 de
dezembro e a festa tradicional do clube que é realizado no
mês de Janeiro.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento
Lixo: Na escola Estelina Araújo Batista, 100%
das pessoas questionadas responderam não usufruir da
coleta de lixo, com isso, o destino dos resíduos produzidos
e não coletados – de acordo com as respostas – é a
queimada (100%).
Água: As respostas mostraram que o
abastecimento é feito por poço doméstico em 100% dos
casos. Foram questionados sobre o tratamento de água
utilizada e as respostas foram: a maioria utiliza a cloração
(75%%) e outros utilizam a filtragem (25%).
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Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto, com isso, todos os entrevistados
(100%) destinam dejetos a céu aberto.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
88,9%, seguida dos que possuem ensino fundamental
completo (5,6%) e os que possuem ensino superior
incompleto (5,5%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia, com 70% dos casos, seguidos por doenças
respiratórias (5%). Ressalta-se que o percentual de 25%
disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostraram que 82,3% recorrem a
postos de saúde para seu atendimento; 5,9% recorrem a
médicos do seu plano de saúde; 5,9% a hospitais públicos
e 5,9% a agentes comunitários de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 45% dos
entrevistados consideram ruim; 35%, regular; e 20%
julgam inexistente. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 45% dos entrevistados
declararam ser regular; 30%, inexistente e 25%, ruim.
Quando questionados sobre a assistência social,
35% dos entrevistados testemunharam ser regular; 35% a
julgaram ruim e 30% disseram ser inexistente. Outro dado
de avaliação foi qualidade do ensino, cujos resultados
mostraram que 85% consideraram regular; 10%
consideram este item ruim e 5% disseram ser inexistente.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 85% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno e somente 15% sim, dessa forma a
falta de formalidade fica visível na maioria das respostas
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sobre esse aspecto questionado. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme e nenhum
em áreas inundáveis. Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente
outros, 100% disseram que a casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria usa ônibus (28,1%); 23,4% andam de bicicleta;
20,3% andam a pé; 17,2% usam moto; 4,7% utilizam
carroça/carro de boi; 4,7%, canoa/bajara e apenas 1,6%
utilizam carro.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relataram que o
abastecimento de água é inexistente.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 42,1%
das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 26,3% responderam que
3 ou mais trabalham; 21,1% dos questionados disseram
que dois menores trabalham e 10,5% responderam que
apenas 1 menor contribui com a renda familiar. Quanto à
renda familiar, 55% recebem de 1 a 2 salários mínimos;
40% possuem renda de menos de 1 salário mínimo e 5%
de 2 a 3 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 95%
consideraram a segurança pública inexistente e 5% a
julgaram regular. Esses dados mostram que os
entrevistados não possuem uma boa experiência com esse
aspecto social.
Cidadania
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Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 80% responderam que participam às vezes;
15%, na maioria das vezes e 5% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 70%
responderam sim e 30%, não.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (85%), o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para
10% o item mais importante é a qualidade do ensino e para
5%, cursos de qualificação profissional (

Figura 306).
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Figura 306. Item considerado mais
importante pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 60% consideram a segurança pública;
35% consideram áreas de lazer/esporte e 5%, a limpeza de
ruas e terrenos. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 55% consideram mais
importantes as praias e balneários; 20% arborização de
ruas; 20% as áreas verdes e 5%, a limpeza de ruas e
terrenos.
PEDEOP
IDENTIFICAÇÃO e VÍNCULO:
Participaram da pesquisa 3 professores, sendo
uma mulher que tem intervalo de idade entre 31 a 40 anos
e dois homens que tem intervalos de idade entre 18 a 30
anos.
LOCAL DE TRABALHO:
Todos os professores são contratados e
trabalham a menos de um ano na escola. Um professor
leciona no segmento de educação infantil, na pré-escola e
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dois professores no segmento ensino fundamental séries
iniciais. Os professores do ensino fundamental de séries
iniciais em sua maioria lecionam no multisseriado (Figura
307).

Figura 307. Segmento de atuação dos
professores do Ensino fundamental – séries iniciais Escola Estelina Araújo Batista.
Estes professores que lecionam no ensino
fundamental de séries iniciais atuam nas disciplinas
apresentadas no gráfico 3 (Figura 308).
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Figura 308. Disciplinas de atuação dos
professores do Ensino fundamental – séries iniciais Escola Estelina Araújo Batista.
Apenas um dos professores possui outra
atividade na escola, atua como servente. Todos trabalham
apenas na escola Estelina Araújo Batista.
FORMAÇÃO e MOTIVAÇÃO:
Todos os professores que atuam na escola
Dulcineia Campos Sá que participaram dessa pesquisa
possuem ensino médio completo, sendo a formação de
professores o antigo Normal. Com relação à escolaridade
de nível superior, 33,3% dos professores possuem
graduação completa e 66,7% possuem graduação
incompleta. Sendo 100% das áreas de graduação desses
professores em Licenciatura Plena. Dos professores que
possuem ou estão cursando graduação, 33,3% é em
instituição pública federal, e apenas 66,7% em instituição
privada. Da formação de nível superior desses professores
33,3% é na modalidade presencial e 66,7% no segmento de
ensino a distância.
Todos os professores entrevistados já
participaram de algum curso/programa de formação
continuada ou capacitação didática, na modalidade
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presencial. Também todos afirmam que consideram que os
conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante sua
formação são plenamente adequados e adequados aos
programas das disciplinas que lecionam.
Em seguida serão elencadas em grau de
importância as opiniões sobre as razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores. Com relação à falta de tempo em função de
carga horária em duas ou mais escolas é um fator que
100% dos professores responderam indiferente. A falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola é um fator
que 100% dos professores consideram muito importante
para auxiliar no aumento de procura para aprimoramento e
atualização dos professores. A falta de compromisso
institucional com a formação docente é uma razão que
100% dos professores que participaram dessa pesquisa,
responderam como importante para auxiliar no aumento de
procura para aprimoramento e atualização dos professores.
A falta de vontade e motivação profissional são fatores que
100% desses professores que participaram dessa pesquisa,
consideraram como um fator regular para auxiliar no
aumento de procura para aprimoramento e atualização dos
professores. A falta de programas de incentivos por parte
das Secretarias de Educação e a falta de mecanismos de
cobrança, especialmente por parte do estado e do
município são razões que 100% dos professores da escola
Estelina Araujo Batista que participaram como
entrevistados do PEDEOP consideram muito importante
para auxiliar no aumento de procura para aprimoramento e
atualização dos professores. A falta de possibilidade
operacionais em função da distância física é um aspecto
que 100% dos professores da escola Estelina Araujo
Batista que participaram como entrevistados do PEDEOP
responderam como indiferente para auxiliar no aumento de
procura para aprimoramento e atualização dos professores.
A falta de recursos financeiros é uma razão que 100%
desses professores consideram como um fator muito
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importante para auxiliar no aumento de procura para
aprimoramento e atualização dos professores.
Os professores expressaram a opinião sobre as
razões
que
estimulam
sua
busca
pelo
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.),
segue a prioridade para diversos motivos que afetam essa
opinião. O primeiro motivo que estimula os professores da
escola Estelina Araujo Batista que participaram como
entrevistados
do
PEDEOP
a
busca
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.), é
o interesse pessoal que considerado muito importante para
100% dos professores.
Outra razão para medir o estímulo desses
professores
na
busca
aprimoramento/atualização
profissional (participação em cursos, eventos, acadêmicocientíficos, workshops etc.), é o incentivo da Secretaria da
Educação, no qual 100% dos professores responderam
regular. A melhoria do desempenho profissional, melhoria
de função/salário na escola, oferta de equipamentos de
apoio para docência como ex: computador, internet, kits de
formação, etc., oferta de eventos, como exemplo: cursos,
palestras, workshops, etc. e implementação de temáticas
novas e/ou diversificadas, são razões consideradas muito
importantes por todos os professores no que diz respeito ao
estímulo para busca do aprimoramento/atualização
profissional (participação em cursos, eventos, acadêmicocientíficos, workshops etc.).
Todos os professores da escola Estelina
Araujo Batista apontam como positiva a vontade de que
sejam ofertados cursos em prol de melhor desempenho de
suas atividades de ensino. Ainda sugeriram tipos e temas
de possíveis cursos que possam auxiliar em tais atividades,
sendo que a maioria (42,9%), em prioridade. cursos de
educação inclusiva (Figura 309).
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Figura 309. Sugestão de cursos em prol de
melhor desempenho de suas atividades de ensino.
Todos os professores dessa escola que
responderam ao questionário do PEDEOP se consideram
aptos a participar de cursos de educação continuados a
distância.
Na visão do professor foram estabelecidos graus
de importância de fatores que motivam a atuação do
professor. Com relação aos recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios, 100% dos
professores considera muito importante. O tempo
destinado para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos e
o interesse de alunos, são fatores considerados pelos
professores como muito importante (66,7%) e importante
(33,3%). Melhores salários, articulação entre alunos, bom
desempenho dos alunos, qualificação e atualização em
conteúdos específicos, número adequado de alunos em sala
de aula, possibilidade de assumir cargos administrativos,
diálogo com outros professores sobre questões da
disciplina, atuação em processo de gestão participativa,
salas de aula adequadas e trabalhar em um só local, são
fatores considerados muito importantes para todos os
professores entrevistados da escola Estelina Araujo
Batista.
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A visão do professor mediu o grau de
importância de fatores que motivam o aluno. Com relação
à convivência social, metodologias de ensino voltadas para
a memorização de conteúdos acessam a fontes
bibliográficas variadas, facilidade de deslocamento para a
escola, merenda escolar e salas de aula adequadas, são
fatores considerados pelos professores como muito
importante (66,7%) e importante (33,3%). Programas e/ou
projetos dirigidos aos alunos são fatores considerados
pelos professores como importante (66,7%) e muito
importante (33,3%). Articulação dos conteúdos e sua
relação com a realidade socioambiental e cultural são
fatores considerados pelos professores como muito
importante (66,7%) e regular (33,3%). Integração dos
espaços de cidadania Escola-Comunidade é um fator
considerado pelos professores como importante (66,7%) e
regular (33,3%). Maior inclusão social, expectativa de
melhoria de vida e trabalho com a formação escolar,
aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, estímulo da família e estímulo docente e
relação professor-aluno, são fatores considerados muito
importantes por todos os professores como estimulantes ao
alunado. Facilidade de acesso a informações via Internet e
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer,
são fatores considerados importantes pelos professores.
TEMAS TRANSVERSAIS:
Todos os professores da escola Estelina Araujo
Batista que participaram do PEDEOP, tiveram acesso às
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
todos incorporam as ideias e sugestões apontadas por
orientações oficiais para o ensino. Todos também disseram
trabalhar algum tema transversal integrado em suas
disciplinas. Sendo o mais citado (42,9%) o tema saúde
(Figura 310). As disciplinas que trabalham em parceria
com outras em temas transversais são ciências e geografia.
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Figura 310. Temas transversais trabalhados
em sala de aula na Estelina Araujo Batista.
A maioria (66,7%) dos professores da escola
Estelina Araujo Batista conhece o Projeto Político
Pedagógico (PPP) da escola. Na definição dos temas a
serem trabalhados nas disciplinas nos eventos escolares de
integração (ex: feira de ciências, exposições, etc.), todos
disseram não estar orientada pela transversalidade. E todos
também disseram que o desenvolvimento dos temas nesses
eventos é conduzido multidisciplinarmente. E todos os
professores responderam estar motivados a realizar e
participar desse tipo de eventos e julgam como alto o
interesse do alunado em participar desse tipo de eventos.
INFRAESTRUTURA
DE
APOIO
PEDAGÓGICO
Todos os professores que responderam ao
questionário PEDEOP da escola Estelina Araujo Batista,
informaram que a escola só possui sala de aula de
infraestrutura pedagógica. Também informam que os
alunos não utilizam recursos da informática e da internet
como apoio às atividades de sua disciplina. Não existe na
escola projeto de informática educativa, nem captação de
projetos como TV escola, rádio pela educação, etc., e
também não existe na escola materiais audiovisuais de
apoio didático-pedagógico (filmes, documentários, séries
educativas, etc.). Porém os professores consideram esses
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recursos como importantes no apoio didático pedagógico.
Todos os professores disseram produzir os próprios
materiais didáticos com recursos disponíveis em seu
ambiente (ex: rochas, plantas, animais, etc.).

BIBLIOTECA e SALA DE LEITURA
No acervo bibliográfico da escola apenas
existem jornais e revistas. Não há biblioteca e sala de
leitura na escola.
LIVRO DIDÁTICO:
Quando questionados sobre a distribuição
dos livros na escola pelo PNLD, 33,3% dos professores
informaram que a escola recebe livros pelo PNLD, e
66,7% informaram que às vezes a escola recebe livros pelo
PNLD. Quanto à escolha dos livros, os que responderam
afirmativamente (50%) disseram ser a Secretaria
Municipal ou Estadual que escolhem o livro e 50%
disseram não saber de quem é a responsabilidade de
escolha desses livros.
Quando questionados sobre a utilização dos
livros didáticos ofertados pela escola, todos informaram
que utilizam. Utilizam também outros livros (50% dos
professores) e revistas e jornais (50% dos professores) para
complementar as atividades de docência. Todos os
professores não sabem os critérios de escolha dos livros
didáticos utilizados em aula. E também informam que o
livro didático contribui para o alcance dos objetivos da
disciplina que ministram.
Os professores assinalaram “SIM”, “NÃO” ou
“PARCIALMENTE”, para algumas afirmativas sobre os
livros didáticos, que seguem na tabela 1.
Tabela 1: Gráficos indicando graus
contribuição dos livros didáticos para diversos fatores,
medida em %.

805

OS LIVROS DIDÁTICOS: Reforçam
a metodologia de ensino centrada na
memorização. 100% dos professores
afirmam que sim.
OS LIVROS DIDÁTICOS: São ricos
em relação ao conteúdo e à
apresentação. 100% dos professores
afirmam que parcialmente.

OS LIVROS DIDÁTICOS: Oferecem
questões
problematizadoras
e
estimulantes à curiosidade dos alunos.
100% dos professores afirmam que sim.
LIVROS DIDÁTICOS: Privilegiam os
conhecimentos teóricos em relação aos
conhecimentos práticos. 100% dos
professores afirmam que parcialmente.

LIVROS
DIDÁTICOS:
Estão
defasados em relação à dinâmica dos
processos de ensino e aprendizagem.
100% dos professores afirmam que
sim.
LIVROS DIDÁTICOS: Os conteúdos
contemplam a realidade e os elementos
culturais locais. 100% dos professores
afirmam que sim.
LIVROS
DIDÁTICOS:
Estão
adequados às orientações curriculares
oficiais. 100% dos professores afirmam
que sim.

LIVROS DIDÁTICOS: Estimulam a
multidisciplinaridade.
100%
dos
professores afirmam que parcialmente.

LIVROS DIDÁTICOS: Aprofundam os
conteúdos trabalhados em sala de aula.
100% dos professores afirmam que sim.
LIVROS DIDÁTICOS: Consistem na
principal fonte de leitura e informação
para o aluno. 100% dos professores
afirmam que parcialmente

PLANO DE AÇÃO
Comunidade: Conceição Rural
Escola: Estelina Araújo Batista
Cursistas responsáveis: Maria Luzia Aragão da
Silva e Virlandi Barbosa Pinto
Tema delimitado: construção de ramal para
acesso à comunidade
Resumo do plano: o problema dificulta a tráfego
dos alunos que estudam na escola. Na época do inverno o
ramal fica alagado e em péssimas condições de uso.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF JESUS NAZARENO
Informações Básicas
Código INEP: 15544591
Escola: EMEIF JESUS NAZARENO
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
A comunidade Limão (Figura 311) e suas
periferias já foram significativas para a economia da
região. O porto do Limão se destacou, entre todos os
portos, em torno de suas vizinhanças, na década de 50,
época em que não havia estrada para o escoamento de
castanha e transporte de mercadorias e pessoas.
O transporte era feito através do rio Curuá ou
por animais em trilhas pelas florestas. Este porto tinha
dupla finalidade para o embarque de castanhas e
hospedagens de pessoas que iam e vinham do balatal e da
obtenção de peles de animais, ressaltando que fora do
período da coleta de castanha, tal local ficava despovoado.
Segundo memória viva local, famílias
começaram habitar a localidade como pessoas nômades,
isso por volta dos anos 20, fazendo aberturas e plantio que
deixavam para traz e saiam em busca de novas terras onde
havia caças com abundâncias. O que resta desses povos
são utensílios de cozinha feitos de barro: alguidar, prato,
umas mangueiras e um cemitério abandonado. Após
alguns anos, famílias começaram a se fixar nesta região,
tendo como principal fonte de renda os produtos naturais
da região, onde a agricultura era somente para o sustento
familiar.
Esta comunidade ficou habitada por muito
tempo, assim como Santa Teresa e Vila Sião. Na
comunidade de Santa Teresa havia várias residências e
uma igreja católica que tinha missa, reunião, festividade
que atendia toda a comunidade católica, enquanto que na
Vila Sião havia vários moradores, escola, comércio e
igreja protestante.
Devido ao deslocamento de mais de 60% das
famílias destas localidades para outras regiões, as igrejas,
comércio, escola, acabaram por cessar suas atividades e as
poucas famílias que insistiram em ficar na região acabaram
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por prejudicar a educação de seus filhos, pois por muito
anos as crianças destas comunidades ficaram sem estudar
por não ter uma escola que atendessem suas necessidades.
Com o passar dos tempos foram chegando outras famílias
para habitar as comunidades. Nisto, o morador da
comunidade Limão, Zé do Preto, no ano de 1998,
conseguiu junto à prefeitura uma escola que viria atender
as necessidades das crianças destas comunidades Limão e
Santa Teresa, que iniciou suas atividades escolares em
março do mesmo ano no porto do Limão, por ser mais
centralizado.

Patrimônio cultural
Segundos moradores mais antigos da região, os
moradores gostavam de forró nos finais de semanas, no
batuque do pandeiro e som de um acordeom tocado por
moradores da localidade, as festas religiosas tinham apenas
cultos e pequenos eventos.
Nas décadas de 50 a 70, a principal atividade era
a colheita de frutos da floresta e o marisco de pele de
animais silvestres. Nesta época, a caça à onça pintada, gato
do mato e o porco era feita de forma indiscriminada.
No decorrer do tempo, as reservas florestais
foram aos poucos sendo substituídas pelas lavouras e
criações de animais, fatores que causaram a extinção de
vários animais desta região. O desmatamento é o principal
fator da constante erosão das margens do rio Curuá, este
rio cada ano que passa vai ficando mais raso fator que
contribui para enchente, causando prejuízo para os
ribeirinhos.
De certo tempo para cá diminuiu o
desmatamento, devido ao alto preço da castanha e a
instituição de benefícios sociais: como bolsa família, bolsa
verde e aposentadoria.
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Os comunitários (Figura 312) reclamaram do
poder público municipal por não dar assistência como
estrada e ramal de livre acesso, energia elétrica, terra
mecanizada e assistência técnica para melhoria da
produção e manutenção da floresta em pé, já que os órgãos
competentes no município dificultam os recursos do
governo federal destinado ao pequeno produtor. Os
fazendeiros são tidos como os principais responsáveis pela
maior parte do desmatamento.

Figura 311. Comunidade Limão. A – Escola
Jesus Nazareno. B – Margem do rio curuá vista da
comunidade. C– Preparo da farinha de mandioca. D –
Exemplo de residência existente na comunidade.
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Figura

312.

Moradores da

comunidade

Limão.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Jesus Nazareno, 70% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo; e 30% consideram ruim essa coleta. Devido a esse
quadro, todos os resíduos produzidos e não coletados são
queimados (100%).
Água: A maioria das residências é abastecida
por poço doméstico (71,4%); e por água de rios, igarapés e
açudes. Do total de entrevistados, 6,9% declararam que a
água não é tratada; sendo que para os 38,1%, as formas de
tratamento utilizadas são cloração (75%) e a filtragem
(25%). Esses dados mostraram que os entrevistados dessa
escola, majoritariamente, não consomem água tratada.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto, com isso 76,2% destinam dejetos
em céu aberto/vala; 19%, outros locais e 4,8% despejam
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seus resíduos no rio, mostrando certa precariedade nesse
sistema.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com 80%,
seguida dos que não sabem ler/escrever (13,3%) e dos que
possuem ensino fundamental completo (6,7%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
malária (37,2%), seguida por 20,9% de viroses; problemas
de coração (9,3%); hepatite (7%); doenças respiratórias
(4,7%); problemas ósseos e/ou articulações (4,7%);
verminoses (2,3%); diarreia (2,3%); diabetes (2,3%);
doenças mentais (2,3%) e hanseníase (2,3%).
As declarações mostraram que 45% recorrem ao
posto de saúde quando necessitam de atendimento de
saúde, seguidos pelos que recorrem aos hospitais públicos
(35%); hospital privado (10%) e outros (10%).
Quanto ao atendimento de saúde, 33,3%
declararam que este é ruim seguido pelos que o
consideram regular (28,6%); 19% o consideram bom;
14,3% disseram que não existe; e 4,8% não souberam
responder. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências 95,2% dos entrevistados declararam não
existir; e 4,8% julgaram bom.
Quando questionados sobre a assistência social,
51,7% dos entrevistados testemunharam não existir; 19%
não souberam responder; 9,5% julgaram bom; 9,5%, ruim;
e 4,8%, regular. Outro dado foi qualidade do ensino, cujos
resultados mostraram que 52,4% consideraram boa;
33,3%, regular; 9,5% ruim, 4,8% disseram não existir.
Habilitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que somente 14,3% possuem documento de propriedade
do terreno; 85,7% não possuem. Questionados sobre as
características do terreno, os entrevistados responderam
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que 61,9% vivem em área de terra firme; 38,1%, inundável
(Figura 313). Quanto questionados a procedência da casa
onde moram, 42,9% relataram que a casa onde moram é
própria; 42,9%, cedida; 9,5% responderam que adquiriram
por posse; e 4,8% disseram que a casa é alugada.

Figura 313. Percentual
relacionados a situação da habitação.

de

opiniões

Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que, em
sua maioria, usam ônibus (30,4%); 27,5% utilizam
canoa/bajara; 20,3%, carroça/carro de boi; 17,4% andam a
pé; 2,9% usam moto; e 1,4%, bicicleta.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relataram que não
existe abastecimento de água.
Urbanização das ruas: 100% disseram que não
existe urbanização das ruas.

Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebemos que, na
maioria das famílias (42,9%), 2 a 3 trabalham; 6 ou mais
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(23,8% ); apenas 1 trabalha (19%); 4 a 5 (14,3%). Quanto
à renda familiar, 71,5% recebem menos de 1 salário
mínimo, 19% recebem de 1 a 2 salários mínimos e ainda
9,5% não possuem renda familiar.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
consideram inexistente segurança pública na sua escola.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 95,2% disseram que sim e 4,8%,
parcialmente, mostrando assim, que apesar de todas as
dificuldades a maioria gosta do local onde vive. Por outro
lado, quando perguntados com que frequência a família
participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 76,6% responderam que
participam às vezes; 14,3%, na maioria das vezes; e 9,5%
responderam nunca. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 57,1% participariam; 23,8% talvez
participariam; e 19% não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (85,7%), o
aspecto mais importante é o atendimento de saúde; para
9,5%, o mais importante é a qualidade de ensino; para
4,8%, o mais importante é assistência social (ou ações
sociais). (Figura 314)
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Figura 314. Item considerado mais
importante pelos entrevistados.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 61,9% consideram a limpeza de ruas e
terrenos; 19% consideram a segurança pública o aspecto
mais importante; seguidos de 14,3% que consideram áreas
de lazer e esporte mais importante; 4,8% julgam mais
importante programação cultural. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
33.3% consideram mais importantes as áreas verdes;
28,6% consideram a qualidade do ar; 23,8% consideram
rios e lagos mais importantes; e 14,3%, praias e balneários.
PEDEOP
IDENTIFICAÇÃO e VÍNCULO:
Apenas um professor respondeu ao questionário
PEDEOP na escola Jesus Nazareno, que possui intervalo
de idade de 51 a 64 anos. Esse professor é concursado e
trabalha de seis a dez anos. Ele leciona no ensino
fundamental séries iniciais no segmento multisseriado, e
trabalha as seguintes disciplinas: português, matemática,
ciências, história, geografia, arte, educação física e ensino
religioso. Além de professor também atua como servente
na escola e não trabalha em outra escola.
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FORMAÇÃO e MOTIVAÇÃO:
Esse professor possui nível superior, é bacharel
em teologia, que cursou em instituição privada, estudou na
modalidade
presencial.
Ele
já
participou
de
curso/programa de formação continuada/capacitação
didática na modalidade presencial, tanto em instituição
pública municipal, quanto em instituição pública federal.
Esse professor considera adequados os programas das
disciplinas que leciona, os conhecimentos teóricos e
práticos adquiridos durante a formação dele.
Na opinião desse professor sobre as razões
limitantes ao seu aprimoramento/atualização profissional,
referente:
a) falta de tempo em função de composição de
carga horária em duas ou mais escolas - importante.
b) falta de comunicação e divulgação dos cursos
na escola – muito importante.
c) falta de compromisso institucional com a
formação docente – muito importante.
d) falta de vontade e motivação pessoal - regular.
e) falta de programas de incentivos por parte das
secretarias de educação – pouco importante.
f) falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e município - regular.
g) falta de possibilidades operacionais em
função da distância física - regular.
h) falta de recursos financeiros - importante.
A opinião dos professores dessa escola sobre as
razões
que
estimulam
a
busca
pelo
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.),
destaca-se: a) interesse pessoal – muito importante; b)
incentivo por parte da secretaria de educação - importante;
c) melhoria do desempenho profissional - importante; d)
melhoria de função/salário na escola – muito importante;
e) ofertas de equipamentos de apoio (computador, internet,
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kits de formação, etc.) – muito importante; f) oferta de
eventos (palestras, cursos, workshops, etc.) na sua área de
interesse – muito importante; g) temáticas novas e/ou
diversificadas - importante.
O professor expressa o interesse em que sejam
ofertados novos cursos visando ao melhor desempenho de
suas atividades de docência, conforme proposta de cursos
de informática.
Na questão: Você se considera apto(a) para
participar de curso(s) e/ou educação continuada a
distância? o professor respondeu que o não, e ele justifica
que é devido não ter capacitação de informática.
O professor atribuiu grau de importância a
alguns fatores que motivam o professor, seguem abaixo os
itens elencados e suas respectivas escalas de julgamento:
a) Recursos didáticos para implementar práticas,
inclusive laboratórios – importante.
b) Tempo destinado à disciplina para trabalhar
os conteúdos teóricos e práticos - importante.
c) Melhores salários – importante.
d) Articulação entre alunos, professores e
gestores – importante.
e) Interesse dos alunos - muito importante.
f) Bom desempenho dos alunos - importante.
g) Qualificação e atualização em conteúdos
específicos - importante.
h) Número adequado de alunos em sala de aula importante.
i)
Possibilidade
de
assumir
cargos
administrativos – pouco importante.
j) Diálogo com outros professores sobre
questões da disciplina - regular.
l) Atuação em processo de gestão participativa –
pouco importante.
m) Salas de aula adequadas - importante.
n) Trabalhar em um só local – importante.
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De acordo a percepção do professor, ele atribuiu
o grau de importância dos fatores que motivam o aluno,
segundo os assuntos e escalas abaixo:
a) Convívio social – importante.
b) Programas e/ou projetos dirigidos aos alunos importante.
c) Metodologia de ensino voltada para a
memorização de conteúdos – regular.
d) Articulação dos conteúdos e sua relação com
a realidade socioambiental e cultural - importante.
e) Integração dos espaços de cidadania escolacomunidade - regular.
f) Maior inclusão social - importante.
g) Facilidade de acesso a informações via
internet – importante.
h) Expectativa de melhoria de vida e trabalho
com a formação escolar – regular.
i) Facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer - regular.
j) Aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas - importante.
l) Acesso a fontes bibliográficas variadas –
importante.
m) Estímulo da família - muito importante.
n) Estímulo docente e relação professor-aluno importante.
o) Facilidade de deslocamento para a escola muito importante.
p) Merenda escolar - muito importante.
q) Salas de aula adequadas - importante.
TEMAS TRANSVERSAIS:
O professor diz que já teve acesso a orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina. Que em suas
aulas, utiliza as ideias e sugestões apontadas por
orientações oficiais para o ensino.
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Trabalha os seguintes temas transversais em sala
de aula, integrados com as disciplinas ministradas que
também são integradas entre si (ciências, geografia,
português, história e matemática): pluralidade cultural,
saúde e trabalho e consumo. Ciências e história são
disciplinas que trabalham em parceria com temas
transversais. Ele não conhece o projeto políticopedagógico da escola.
A definição dos temas a serem trabalhados em
sua disciplina nos eventos escolares de integração (feiras
de
ciências,
exposições
etc.)
é
orientada
multidisciplinarmente, ele se sente motivado em realizar e
participar desse tipo de evento, e diz que a motivação dos
alunos também é alta em participar desses eventos.
Os professores atribuíram grau de interesse dos
alunos em determinados temas que estão listados abaixo:
a) Meio ambiente da região (floresta amazônica,
biodiversidade...) – muito alto.
b) Questões étnicas (indígenas, quilombolas etc.)
– médio.
c) Problemas ambientais locais (desmatamento,
enchentes, lixo, endemias etc.) – médio.
d) Problemas ambientais globais (aquecimento
global, extinção de espécies etc.) – alto.
e) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão etc.) – alto.
f) Doenças sexualmente transmissíveis, sexo,
gravidez e drogas – médio
g) Profissão, emprego e renda - baixo interesse.
h) Esportes e lazer – alto.
i) Equipamentos tecnológicos e eletrônicos –
médio.
j) Cultura globalizada (hip hop, funk, grafite
etc.) – indiferente.
l) Cultura regional (música, dança, festas,
literatura etc.) – indiferente.
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m) Saúde do corpo e saúde mental – baixo
interesse.
n) Bem estar social (família, religião,
preconceitos etc.) – médio interesse.
o) Violência (doméstica, escolar, gangues etc.) –
indiferente.
p) Violência sexual (pedofilia, exploração sexual
etc.) - indiferente.
q) Vestuário e veículos – indiferente.
r) Línguas locais (oriundas das famílias
linguísticas tupi-guarani, jê, karib) – baixo.
INFRAESTRUTURA
DE
APOIO
PEDAGÓGICO:
A única instalação de infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola é o barracão comunitário,
que é utilizado para suas atividades de aula. Além desse
barracão utiliza o meio ambiente (áreas de floresta) da
comunidade como espaços de aula. Na escola não há
computadores e nem internet, não há projetos de
informática educativa, não existe TV, rádio, nem
laboratório de ciências, muito menos biblioteca e sala de
leitura.
BIBLIOTECA/ SALA DE LEITURA:
Não há biblioteca e sala de leitura.
Os recursos materiais e a infraestrutura são:
a) acervo bibliográfico- suficiente - não
a) acervo bibliográfico- adequados - não
b) espaço físico- suficientes - não
b) espaço físico- adequados - não
c) mobiliário- suficientes - não
c) mobiliário- adequados - não
d) instalações- suficientes - não
d) instalações- adequados - não
e) manutenção- suficientes - não
e) manutenção- adequados - não
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f) computadores- suficientes - não
f) computadores- adequados - não
g) climatização- suficientes - não
g) climatização- adequados - não
O professor considera que o acervo bibliográfico
não está adequado para atender sua disciplina, e que é
composto de apenas literatura infantil.
LIVRO DIDÁTICO:
Na questão se a escola recebe os livros
didáticos pelo PNLD, o professor respondeu que sim e que
não sabe informar quem faz a escolha dos livros didáticos
utilizados na escola. Ele utiliza parcialmente os livros
didáticos adotados pela escola, e complementa as
atividades com outros tipos de livro. Segundo professor o
livro didático contribui parcialmente nas disciplinas que
trabalha.
O professor assinalou “SIM”, “NÃO” OU
“PARCIALMENTE” para a pertinência das seguintes
afirmativas sobre os livros didáticos:
- Reforçam a metodologia de ensino centrada na
memorização- SIM
- Oferecem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos - SIM.
- São ricos em relação ao conteúdo e à
apresentação- SIM.
- Privilegiam os conhecimentos teóricos em
relação aos conhecimentos práticos - PARCIALMENTE.
- Estão defasados em relação à dinâmica dos
processos de ensino e aprendizagem - PARCIALMENTE.
- Estimulam a multidisciplinaridade - SIM.
- Consistem na principal fonte de leitura e
informação para o aluno - SIM.
- Oferecem estratégias para pesquisa e aplicação
dos conhecimentos – PARCIALMENTE.
- Incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos – PARCIALMENTE.
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- Aprofundam os conteúdos trabalhados em sala
de aula - PARCIALMENTE.
- Os conteúdos contemplam a realidade e os
elementos culturais locais - NÃO.
- Estão adequados às orientações curriculares
oficiais - PARCIALMENTE.
PLANO DE AÇÃO
Comunidade: Limão
Escola: Jesus Nazareno
Cursista responsável: José Neves Oliveira da
Silva
Temas delimitados: agricultura familiar e
abertura de um ramal
Resumo do plano: Deu-se prioridade para a
construção de 10 km de ramal, ligando o ramal do
Macupixu à beira do rio Curuá, este quando pronto dará
acesso a outras comunidades. Também beneficiará o
trajeto das crianças e o escoamento da produção, que no
momento é feito pelo rio.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SAO RAIMUNDO V
Informações Básicas
Código INEP: 15544664
Escola: EMEIF SAO RAIMUNDO V
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola São Raimundo V, 100% dos
entrevistados declararam não usufruir de coleta de lixo e
direcionam 100% desse material para ser queimado como
destino final.
Água: De acordo com as respostas, o
abastecimento de água é feito (100%) por meio de
rio/açude. Dos entrevistados, 100% declararam que a água
não é tratada, sendo 100% filtrada.
Esgoto: todos entrevistados declararam não
possuir rede pública de esgoto, com isso os dejetos são
despejados em sumidouros.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto (80%), o
restante (20%) possui ensino fundamental completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
20,5% outras viroses; 17,9% doenças respiratórias; 17,9%
diarreia; 15,4% problemas do coração; 12,8% verminoses;
5,1% diabetes;
As declarações mostraram que, quando os
comunitários precisam de atendimento de saúde, 46,7%
recorrem a curandeiros; 26,7% recorrem a médico de plano
de saúde; 26,7%, a agentes comunitários; 6,7% a
farmácias; 3,3% a postos de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 62% dos
entrevistados consideram bom; 38%, regular. Em relação
ao atendimento aos portadores de deficiências, 100% dos
entrevistados declararam ser inexistente.
Quando questionados sobre a assistência social,
100% dos entrevistados testemunharam não existir. Outro
dado de avaliação foi qualidade do ensino, cujos resultados
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mostraram que 80% o julgam bom, 20% consideraram
regular.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 100% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno. Questionados sobre as
características do terreno, 46,7% dos entrevistados
responderam que vivem em área de várzea; 43,3%, em
áreas de terras caídas; e 10%, em terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 100% disseram que a casa
onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que:
37,5% andam a pé; 35% utilizam canoa; 10%, barca, 8,8%,
bicicleta, 3,8%, van; 2,5%, carroça.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relataram que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: 33,3% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 30%
consideraram o serviço bom; 30%, regular; 6,7%, ruim.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
83,3% das respostas, os entrevistados confirmaram que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 6,7%
responderam que um menor contribui com a renda
familiar; 6,7% responderam que dois menores trabalham; e
3,3% responderam que três ou mais menores trabalham.
Quanto à renda familiar, 63,3% recebem menos de 1
salário mínimo; 26,7% possuem renda de 1 a 2 salários
mínimos; 6,7%, de 2 a 3 salários mínimos; e 3,3% relatam
não possuir renda.
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Cultura e lazer
Segurança pública: todos entrevistados julgam
não existir. Tais dados fornecem base para a inferência de
que há ocorrência de violência urbana na referida
localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que sim. Isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 80% responderam que participam na maioria
das vezes; 13.3%, nunca; e 6,7% só participam às vezes. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 100% disseram que
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para 56,7% dos entrevistados, o aspecto mais
importante é o atendimento a saúde; 33,3%, qualidade do
ensino; 10%, cursos de qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 60% responderam áreas de lazer/esporte;
26,7%, limpeza de ruas e terrenos; 10% consideram a
segurança pública; 3,3%, programação cultural.
Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 53,3% consideraram as
áreas verdes; 33,3% consideram mais importantes a
qualidade do ar; e 13,3, praias e balneários.
PEDEOP
Local de trabalho: nestas escolas só há
docentes mulheres (100%), de faixa etária variando entre
31 a 40 anos, sendo a maioria contratada (100%),
apresentando entre 2 a 5 anos de trabalho a partir de
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contrato (100%). As professoras lecionam nas séries
iniciais do ensino fundamental séries iniciais (100%);
atuam em turmas multisseriadas e não exercem outra
atividade na escola; nem lecionam em outras escolas.
Formação e motivação: Todos os professores
cursaram parcialmente uma graduação do tipo licenciatura
plena (100%). Em relação à instituição, 100% cursaram
em unidades federais, e de forma presencial. Quanto à
formação continuada, 100% responderam ter participado
de cursos de capacitação em instituição pública municipal
de forma presencial e consideraram adequados (100%) os
programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de
compromisso institucional com a formação docente (100%
muito importante); 2º) Falta de comunicação e divulgação
dos cursos na escola, falta de vontade e motivação pessoal,
falta de programas de incentivos por parte das secretarias
de educação, falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e município, falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(100% regular).
Em escala de importância, os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc.; oferta de eventos (cursos, palestras,
workshops, etc.) na sua área de interesse, Melhoria de
função/salário na escola, temáticas novas e/ou
diversificadas, interesse pessoal, melhoria do desempenho
profissional e incentivo por parte da Secretaria de
Educação (100% regular).
Dos entrevistados, 100% desejam a oferta de
cursos, sendo a maioria (100%) educação inclusiva.
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Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Tempo destinado à
disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
melhores salários, interesse dos alunos, bom desempenho
dos alunos, qualificação e atualização em conteúdos
específicos,
possibilidade
de
assumir
cargos
administrativos, diálogo com os professores sobre questões
da disciplina, atuação em processos de gestão participativa,
salas de aula adequadas, trabalhar em um só local (100%
muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação
professor-aluno, merenda escolar salas de aula adequadas,
programas e/ou projetos dirigidos aos alunos, metodologia
de ensino voltada para a memorização do conteúdo,
integração dos espaços de cidadania escola-comunidade,
maior inclusão social, facilidade de acesso à informação
via internet, facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer, aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas, acesso a fontes
bibliográficas variadas, facilidade de deslocamento para a
escola (100% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100% dos professores afirmaram não ter
recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina. São trabalhados integrados aos conteúdos
disciplinares, em parceria com outras disciplinas, sendo
que na escala de associação de densidade temos:
Pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, orientação
sexual (25% cada). Os professores afirmaram não trabalhar
temas transversais em parceria com outras instituições.
100% dos entrevistados alegaram não conhecer o projeto
político pedagógico da escola, e disseram (100%) não
saber se ele contempla os temas transversais. 100%
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sentem-se motivados a participar desses eventos, e a
maioria dos alunos estaria altamente motivada a participar
(100%), principalmente na seguinte escala de prioridade:
1º) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão
etc.), esportes e lazer, equipamentos tecnológicos e
eletrônicos, vestuário e veículos (100% muito importante).
2º) Violência (doméstica, escolar, gangues, etc.), meio
ambiente da região (floresta amazônica, biodiversidade),
problemas ambientais locais (desmatamento, enchentes,
lixo, endemias, etc.), problemas ambientais globais, cultura
regional (música, dança, festas, literatura, etc.), saúde do
corpo e saúde mental, bem estar social (família, religião,
preconceitos, etc.), doenças sexualmente transmissíveis,
sexo, gravidez e drogas, saúde (doenças crônicas, câncer,
diabetes, hipertensão, etc.), questões étnicas (indígenas,
quilombolas, etc.) (100% médio); 6º) violência sexual
(pedofilia, exploração sexual, etc.), equipamentos
tecnológicos e eletrônicos, cultura globalizada (hip hop,
funk, grafite, etc.), vestuário e veículos, profissão, renda e
emprego, línguas locais (oriundas das famílias tupiguarani, jê, karib) (100% médio).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola, os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (100%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade, os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
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disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.) em 100% dos casos.
Com relação à biblioteca e sala de leitura,
todos afirmaram que o seu acervo bibliográfico não é
adequado (100%), 100% afirmaram que os alunos não
utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de sua
disciplina.
Em referência aos livros didáticos, os
professores afirmaram (100%) serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), e são
utilizados pelos professores (100%). Além destes, outros
livros são utilizados pelos docentes no preparo das
atividades de ensino e eventos escolares (100%) e que têm
como critério principal empregado para a adequação e
atualidade dos conteúdos (100%). O fato de contribuírem
(100%) para o alcance dos objetivos propostos para a sua
disciplina, reforçam parcialmente (100%) a metodologia
de ensino centrada na memorização, e oferecerem questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos
(100%), são parcialmente ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação
(100%),
privilegiam
parcialmente
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (100%) e estão parcialmente defasados em relação
à dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem
(100%), muito embora, estimulem a multidisciplinaridade
(100%).
Os livros didáticos constituem fonte parcial de
leitura e informação para o aluno (100%) e, desta forma,
oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos (100%) e incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos (100%), aprofundando os
conteúdos trabalhados em sala de aula (100%), embora não
contemplam a realidade e os elementos culturais locais
(100%), e, não estão adequados às orientações curriculares
oficiais (100%).
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PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação para a comunidade, o
resgate da memória local em forma de documento deverá
ocorrer, bem como o questionário para confecção da
Pesquisa e Diagnóstico da Estrutura e Organização
Pedagógica da Escola que auxiliará em ações diretamente
relacionadas à Escola e à Educação. No entanto um plano
de ação decorrente do DSA já pode ser executado de
imediato e trata-se do tratamento de água, que é apenas
filtrada. Sugere-se que a água seja também clorada, para
evitar doenças comuns ao trato gastrointestinal como
diarreia e verminoses.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEI DIOMAR FARIAS
Informações Básicas
Código INEP: 15556190
Escola: EMEI DIOMAR FARIAS
Nível Ensino: Infantil
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de Locação: URBANO

832

DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Diomar Farias, 10,6% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo; 10% afirmaram que a coleta é boa; 39,4%
declararam ser regular; 40% disseram ser ruim e 0,9% não
souberam responder. O destino dos resíduos produzidos e
não coletados – de acordo com as respostas – é a queimada
(25,1%); outros enterram esses resíduos (0,9%); 66%
dependem do serviço de coleta; 6,5% depositam o lixo em
caçambas, 0,9% despejam o lixo no rio ou canal e 0,5%,
em terreno baldio ou lixão.
Água: De acordo com as respostas, o
abastecimento é feito por rede geral de abastecimento
(8,3%); poço doméstico (84%); e microssistema
comunitário (7,8%). Os entrevistados informaram que, da
água tratada, 6,7% é filtrada; 3,3% é fervida; 71;1% é
clorada; 18,3% disseram que a água não possui tratamento
e 0,6% não souberam responder.
Esgoto: 85,6% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto; 0,6% disseram que este quesito é
bom; 2,2% o julgam regular; 10,6% disseram que é ruim e
1,1% não souberam responder. Assim, 13,9% destinam
dejetos a céu aberto; 61,1%, em fossa séptica; 24,4%, em
sumidouros e 0,6%, no rio ou canal.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
42,4%, seguida dos que possuem ensino médio completo
(22,1%); os que possuem ensino fundamental completo
(10,5%); ensino médio incompleto (9,9%); os que não
sabem ler nem escrever (7,6%); os possuidores de ensino
superior incompleto (3,5%); os possuidores de ensino
superior completo (1,7%) e outros (2,3%).
Saúde
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Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (11,1%), verminoses com 13,7% dos casos;
doenças respiratórias (9,2%); problemas ósseos e ou
articulações (5%); diabetes (3,4%); malária (0,8%); câncer
(1,9%); hepatite (9,2%); hanseníase (1,5%); dengue
(0,4%); problemas de pele (4,6%); problemas de coração
(0,8%); leptospirose (1,5%); doenças mentais (0,8%);
outras viroses (14,5%) e outras (1,5%). Ressalta-se que o
percentual de 20,2% disse não ter havido ocorrência de
nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostraram que 31,5% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 28,3% recorrem a
postos de saúde; 17,8%, farmácia; 3,7%, a
curandeiros/benzedeiras; 0,5%, a médico de plano de
saúde; 0,9%, a agente comunitário de saúde; 16,9%, a
hospitais privados e 0,5%, responderam outros.
Quanto ao atendimento de saúde, 32,8% dos
entrevistados consideraram o atendimento regular; 29,4%,
inexistente; 26,1%, ruim, 10,6%, bom e 1,1% não
souberam responder. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 1,1% dos entrevistados
declararam ser bom; 19,4%, regular; 18,9%, ruim; 38,9%
disseram não existir e 21,7% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
32,8% dos entrevistados testemunharam não existir; 27,2%
a julgam regular; 17,8%, ruim; 13,3% não souberam
responder e 8,9% consideram bom. Outro dado de
avaliação foi a qualidade do ensino, cujos resultados
mostraram que 20,9% consideraram bom; 65,4%
consideram este item regular; 3,3% o julgam ruim; 0,9%
não souberam responder e 5,5% disseram não existir.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 60,6% dos entrevistados não possuem documento de
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propriedade do terreno; 30,6% possuem e 8,9% não
souberam responder. A falta de formalidade fica visível na
maioria das respostas sobre esse aspecto questionado.
Questionados sobre as características do terreno, 99,4%
dos entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme e somente 0,6% em áreas marginais a rios, sujeitos a
fenômeno das “terras caídas” (Figura 315). Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 84,4% disseram que a casa
onde moram é própria; 11,1% disseram que sua residência
é cedida e 4,4% disseram que sua residência é alugada.

Figura 315. Situação do terreno
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria anda a pé (33,3%); 0,5% usam ônibus; 25% usam
bicicleta; 1,3% carroça/carro de boi; 14,1% andam de
moto; 2,6% utilizam canoa/bajara; 3,9% carro; 0,3%
barca/balsa//lancha; 17,4% moto táxi e 1,6% utilizam
Van/kombi.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 0,6% relatam que o
abastecimento de água é bom; 3,3%, regular; 63,3%, ruim;
32,2% disseram que não existe; e 0,6% não souberam
responder.
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Urbanização das ruas: 69,4% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 25%
disseram ser ruim; 3,3%, regular; 0,6% disseram ser bom e
1,7% não souberam responder. (Figura 3166)

Figura 316. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
86,1% das respostas, os entrevistados confirmaram que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 5%
responderam que um apenas trabalha; 7,2% dos
questionados disseram que dois menores trabalham e 1,7%
responderam que três ou mais menores contribuem com a
renda familiar. Quanto à renda familiar, 38,9% recebem
menos de 1 salário mínimo; 56,7% possuem renda de 1 a
2 salários mínimos; 1,7% não possuem renda; 1,7% de 2 a
3 salários mínimos e 1,1% de 3 a 5 salários.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 27,2%
responderam que consideram a segurança pública ruim;
44,4% julgam não existir; 22,8%, regular; 3,9% não
souberam responder e 4,5% afirmaram ser boa. Tais dados
fornecem base para a inferência de que há ocorrência de
violência urbana na referida localidade.
Cidadania
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Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 89,4% disseram que sim e 9,4% disseram
que gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de
que apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam
do local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados
com que frequência a família participa de ações da
comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos,
etc.), 47,1% responderam que participam às vezes; 29,9%,
na maioria das vezes e 22,9% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 41,2%
responderam talvez; 40,6% participariam e 18,2% não
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (69,1%), o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para
2,2%, o item mais importante é o atendimento aos
portadores de deficiência; para 12,4%, cursos de
qualificação profissional; para 6,6%, qualidade do ensino;
para 0,6%, assistência social; e para 7,2% é a existência
de creches. (Figura 317)

Figura 317. Item
importante pelos entrevistados

considerado

mais
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Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 80% consideram a segurança pública;
5%, programação cultural; 7,8%, áreas de lazer/esporte; e
7,2%, limpeza. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 37,8% consideram mais
importantes a qualidade do ar; 11,7%, os rios e lagos;
12,2%, as áreas verdes; e 5%, as praias/balneários.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS –
PEDEOP
IDENTIFICAÇÃO e VÍNCULO
Participaram da pesquisa cinco professores da
Escola Municipal de Ensino Infantil e Municipal Diomar
Farias, todos entrevistados são do sexo feminino. A idade
correspondente aos entrevistados varia de 60% na faixa
dos 31 a 40 anos, 20% dos 18 a 30 anos e 20% de 41 a 50
anos.
LOCAL DE TRABALHO
Dos professores entrevistados 80% são
concursados. Já o tempo de serviço dos professores é de
seis a dez anos de trabalho. Em relação aos segmentos que
lecionam, as respostas foram no Ensino Infantil, sendo
66,7% na Pré-Escola e 33,3% no maternal. Apenas um os
professores leciona no Ensino Fundamental Séries Finais,
na sexta e sétimas séries com a disciplina de Artes.
Nenhum dos entrevistados possui outra atividade na
escola. E 40% dos entrevistados lecionam em outra escola
municipal.
FORMAÇÃO E MOTIVAÇÃO
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Apenas 20% possuem nível de graduação
completa, os demais possuem graduação superior
incompleta, em licenciatura plena, sendo dois dos
professores em Licenciatura integrada de História e
Geografia, dois em Letras e um em Pedagogia. Apenas um
dos professores estuda em instituição privada, os demais
estudam em instituição pública federal, ensino presencial.
A maioria dos professores (60%) informou já ter
participado de algum curso/formação continuada ou
capacitação didática, em instituição pública municipal, na
modalidade presencial. Todos responderam que
consideram que os conhecimentos teóricos e práticos
adquiridos durante sua formação são adequados ou
plenamente adequados ao(s) programa(s)
da(s)
disciplinas(s) que lecionam.
Em seguida serão elencadas em grau de
importância as opiniões sobre as razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: com relação à falta de tempo em função de
carga horária em duas ou mais escolas, a maioria (80%)
respondeu indiferente para essa informação, o restante
disse ser muito importante e importante.
Com relação à falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola, todos responderam que
fator é muito importante e importante para auxiliar no
aumento de procura para aprimoramento e atualização dos
professores.
A falta de compromisso institucional com a
formação docente é uma razão que todos os professores
que participaram dessa pesquisa, responderam como um
fator muito importante.
A falta de vontade e motivação profissional são
fatores que a maioria (60%) disse ser muito importante, os
demais disseram ser indiferente.
A falta de programas de incentivos por parte das
Secretarias de Educação é uma das razões consideradas
muito importante por todos os professores da escola
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Diomar Farias que participaram como entrevistados do
PEDEOP.
Outro aspecto também considerado muito
importante e importante por 60% os professores é a falta
de mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e do município, 40% consideram esse item regular.
A falta de possibilidade operacionais em função
da distância física e falta de recursos financeiros são
aspectos que os professores que participaram como
entrevistados do PEDEOP consideram muito importante e
importante para auxiliar no aumento de procura para
aprimoramento e atualização dos professores.
Os professores expressaram a opinião sobre as
razões
que
estimulam
sua
busca
pelo
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.): o
primeiro motivo que estimula as professores da escola
Diomar Farias a buscar aprimoramento/atualização
profissional (participação em cursos, eventos, acadêmicocientíficos, workshops etc.), é o interesse pessoal que
considerado muito importante pelos professores.
Outra razão para medir o estímulo desses
professores
na
busca
aprimoramento/atualização
profissional (participação em cursos, eventos, acadêmicocientíficos, workshops etc.), é o incentivo da Secretaria da
Educação, os professores responderam ser esse item muito
importante e importante.
A melhoria do desempenho profissional é uma
das razões consideradas muito importante e importante
para os professores no que diz respeito ao estímulo para
busca
do
aprimoramento/atualização
profissional
(participação em cursos, eventos, acadêmico-científicos,
workshops etc.).
A melhoria de função/salário na escola também
é um dos motivos considerados muito importante e
importante por todos os professores no que diz respeito ao
estímulo para busca do aprimoramento/atualização
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profissional (participação em cursos, eventos, acadêmicocientíficos, workshops etc.).
Esses professores disseram ser muito importante
e importante quando a razão para o estímulo à busca do
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.) é a
oferta de equipamentos de apoio para docência como ex:
computador, internet, kits de formação, entre outros,
implementação de temáticas novas e/ou diversificadas e
oferta de eventos, como exemplo: cursos, palestras,
workshops entre outros, na área de interesse de cada um
deles.
Todos os professores colocam como positivo a
vontade de que sejam ofertados cursos em prol de melhor
desempenho de suas atividades de ensino. Ainda sugeriram
tipos e temas de possíveis cursos que possam auxiliar em
tais atividades, sendo que sugeriram temas como: Libras,
Informática, Jogos Educativos, Arte, Teatro, Semana
Pedagógica, Cursos profissionalizantes, Especialização na
área, Oficinas, Encontro de Educação Infantil e Curso de
Preparação para Professores de Pré-escola.
Todos os professores que responderam ao
questionário do PEDEOP se consideram aptos a participar
de cursos de educação continuados a distância.
Na visão do professor por medidas do grau de
importância de fatores que motivam a atuação do
professor, com relação aos recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios, tempo
destinado para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
Melhores salários e salas de aula adequadas os professores
consideram muito importante. A articulação entre alunos,
professores e gestores, quantidade de alunos adequada em
sala de aula e qualificação e atualização em conteúdos
específicos os professores consideram muito importante e
importante como fatores que motivam a atuação do
professor. O interesse e o bom desempenho dos alunos
foram considerados importantes pelos professores. A
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possibilidade em assumir cargos administrativos como
estímulo em suas atividades é um aspecto importante aos
professores. Os professores que foram entrevistados acham
importante o diálogo com outros professores sobre
questões da disciplina, como estímulo a suas atividades, a
outra metade acha regular. No aspecto atuação em
processo de gestão participativa como estimulo nas
atividades do professor, os professores dessa escola
responderam ser esse aspecto uma razão importante.
Trabalhar em um só local é considerado pela metade dos
professores como aspecto importante para motivação do
professor.
Em seguida será descrita a visão dos professores
da escola Diomar Farias por meio de medidas de grau de
importância dos fatores que motivam o aluno.
Com relação à convivência social: Muito
importante e Importante;
Programas e/ou projetos dirigidos ao aluno: 80%
consideraram importante e 20%, pouco importante;
Metodologia
de
ensino
voltada
para
memorização de conteúdos: 80%, muito importante e 20%
disseram pouco importante;
Articulação dos conteúdos e sua relação com a
realidade socioambiental e cultural: muito importante e
importante;
Integração dos espaços de cidadania EscolaComunidade: muito importante e importante;
Maior inclusão social: muito importante e
importante;
Facilidade de acesso a informações via internet:
muito importante e importante;
Expectativa de melhoria de vida e trabalho com
a formação escolar: muito importante e importante;
Facilidade de acesso a contextos informacionais
e de lazer: muito importante e importante;
Aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas: muito importante e importante;
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Acesso a fontes bibliográficas variadas: muito
importante e importante;
Estímulo da família: muito importante e
importante;
Estímulo docente e relação professor-aluno:
muito importante e importante;
Facilidade de deslocamento para a escola: 80%
informaram ser muito importante e importante, 20%
consideraram regular;
Merenda escolar: 80% informaram ser muito
importante e 20%, indiferente.
TEMAS TRANSVERSAIS
Dos professores da escola Diomar Farias que
participaram do PEDEOP, 40% já tiveram acesso a
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina.
Sendo que 60% incorporam as ideias e sugestões
apontadas por orientações oficiais para o ensino. Todos
disseram trabalhar algum tema transversal integrado em
suas disciplinas. Sendo o tema Meio Ambiente citado por
todos; Saúde em segundo lugar com 80% de citação; em
terceiro lugar Ética com 60% de citação e por fim
Plurialidade Cultural e Orientação Sexual.
Todos os professores ainda fazem parceria
desses temas com outras disciplinas além das trabalhadas
por ele. As disciplinas nas quais os temas transversais são
trabalhados são: Ciências, matemática, história, geografia e
português.
Dos professores da Escola Diomar Farias que
participaram da PEDEOP, 80% disseram que conhecem o
Projeto Político Pedagógico (PPP) da escola, e 60%
disseram que contemplam temas transversais como: saúde,
meio ambiente, ética e trânsito. A maioria (80%) dos
professores afirmou que a definição dos temas a serem
trabalhados em sua disciplina nos eventos escolares de
integração (feiras de ciências, exposições etc.) está
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orientada pela transversalidade, os temas são trabalhados
multidisciplinarmente. Os professores disseram estar
motivados a realizar e participar desse tipo de eventos.
Quando julgam o interesse do alunado em participar desse
tipo de eventos, disseram que é alta a motivação dos
alunos.
No contexto escola-comunidade, os temas que
esses professores consideram importantes de serem
trabalhados transversalmente são: Cultura Regional, Meio
Ambiente, Família e Bem estar social.
INFRAESTRUTURA
PEDAGÓGICO

DE

APOIO

Os professores da Escola Diomar Farias
informaram que a escola possui apenas sala de aula como
infraestrutura pedagógica. Os professores disseram utilizar
parques e quintais como outros espaços para
desenvolvimento das atividades de docência. Disseram
ainda que utilizam recursos de tecnologia da informação e
comunicação em sua disciplina, e que os alunos não
utilizam recursos da informática por conta própria. Não
existem projetos de informática, rádio, TV escola. A
maioria 80%, disse que na escola há materiais audiovisuais
de apoio didático-pedagógico (filmes, documentários,
séries educativas etc.), porém não recebem cursos de
capacitação para utilizar esses recursos, a maioria 80%,
não considera esses recursos adequados e atualizados para
suas atividades de docência, e utilizam regularmente.
Apenas um dos professores disse nunca utilizar, esse
mesmo professor respondeu ser indiferente à importância
desses recursos, os demais informaram que consideram
importante.
A maioria dos professores (60%) que
participaram da PEDEOP disse não produzir os próprios
materiais didáticos com recursos disponíveis em seu
ambiente (ex: rochas, plantas, animais, etc.).
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BIBLIOTECA E SALA DE LEITURA
Na escola Diomar Farias não existem essas
infraestruturas.
LIVRO DIDÁTICO
Apenas um dos professores respondeu sobre a
distribuição dos livros na escola pelo PNLD, informando
que a escola recebe livros pelo PNLD. Quanto à escolha
dos livros, disse ser a escolha feita pela Secretaria
Municipal ou Estadual. Esse professor que informou esses
dados diz utilizar o livro, além de outros livros, revistas e
jornais, internet.
Quanto aos critérios para escolha dos livros que
serão utilizados, todos professores responderam e
consideram a adequação, apresentação, atualidade e
abordagem inovadora com qualidade de tema dos
conteúdos.
Os professores que foram entrevistados disseram
que o livro didático contribui para o alcance dos objetivos
da disciplina que ministram.
Os professores assinalaram “SIM”, “NÃO” ou
“PARCIALMENTE”, para a algumas afirmativas sobre os
livros didáticos, conforme tabela 1.
Tabela 1: Porcentagens indicando graus
contribuição dos livros didáticos para diversos fatores,
medida em %.
Reforçam metodologia de ensino centrado
na
memorização:
60%
PARCIALMENTE, 20% - NÃO e 20%
SIM .
São ricos em relação ao conteúdo e à
apresentação: SIM.

Oferecem questões problematizadoras e
estimulantes a curiosidade dos alunos:
80% SIM, 20% PARCIALMENTE
Privilegiam os conhecimentos teóricos
em relação aos conhecimentos práticos:
80% SIM; 20% PARCIALMENTE.
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Estão defasados em relação à dinâmica
dos processos de ensino aprendizagem:
NÃO.
Consistem na principal fonte de leitura e
informação do aluno: 40% SIM; 60%
PARCIALMENTE.
Incentivam busca de novas informações e
conhecimento: SIM.
Os conteúdos contemplam a realidade e os
elementos culturais locais: 20% SIM; 80%
PARCIALMENTE.

ESTIMULAM
A
MULTIDISCIPLINARIDADE:
80%
SIM; 20% PARCIALMENTE.
Oferecem estratégias para pesquisa e
aplicação dos conhecimentos: 40% SIM,
60% PARCIALMENTE.
Aprofundam
os
conhecimentos
trabalhados em sala de aula: 60% SIM,
40% PARCIALMENTE.
Estão
adequados
às
orientações
curriculares oficiais: SIM.

PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação para a Escola Diomar
Farias, o ponto a ser abordado será a construção de uma
horta na escola a partir do uso de garrafas pet para compor
os canteiro e produzir adubo utilizando o lixo orgânico.
Todos os alunos e docentes estarão envolvidos no projeto e
os vegetais e hortaliças produzidos na horta serão incluídos
na merenda escolar.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF MAJOR JOAO RODRIGUES SOUTO
Informações Básicas
Código INEP: 15558029
EMEIF MAJOR JOAO RODRIGUES
Escola:
SOUTO
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de Locação: RURAL DE VARZEA
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Major João Rodrigues Souto,
100% das pessoas questionadas responderam não usufruir
da coleta de lixo, assim, o destino dos resíduos produzidos
e não coletados, de acordo com as respostas, é a queimada
(100%).
Água: Dentre as pessoas entrevistadas, 98,3%
disseram não existir rede geral de abastecimento; 64,3%
disseram usar micro abastecimento comunitário; 28,6%,
poço doméstico; 3,6% disseram que seu abastecimento
provém de rio, açude, igarapé ou nascente; e 3,6% de
bicão/cacimba Dos entrevistados, 100% declararam que a
água não é tratada e as formas de tratamento utilizadas são:
a cloração (91,3%), a filtragem (4,3%) e fervida (4,3%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto, com isso, a maioria (89,3%)
destina dejetos ao céu aberto; e 10,7%, em fossa séptica;
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
75,5%, seguida dos que possuem ensino superior
incompleto (10,2%); ensino fundamental completo (6,1%);
os que possuem ensino médio completo (4,1%); ensino
médio incompleto (2,0%), e os possuidores de ensino
superior completo (2,0%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
doenças respiratórias (16,2%), seguida por diarreia
(16,2%), outras viroses (13,5%), problemas ósseos
(10,8%), diabetes (8,1%), problemas de pele (6,1%),
problemas do coração (4,1%); verminoses (2,7%);
leptospirose (1,4%). Ressalta-se que o percentual de 20,3%
disse não ter havido ocorrência de doença, podendo isso
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ser reflexo de outros fatores que influenciam positivamente
na conservação da saúde.
As declarações mostraram que 36,4% recorrem a
postos de saúde; 27,3% recorrem a hospitais públicos para
seu atendimento; 25,5%, à farmácia; 5,5%, a agentes
comunitários de saúde; e 5,5% recorrem a
curandeiros/benzedeiras.
Quanto ao atendimento de saúde, 37,5% dos
entrevistados disseram não existir atendimento à saúde;
28,6% consideraram esse serviço bom; 28,6%, regular; e
5,4% consideram ruim. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 100% dos entrevistados
declararam não existir.
Quando questionados sobre a assistência social,
100% dos entrevistados testemunharam não existir. Outro
dado de avaliação foi a qualidade do ensino, cujos
resultados mostraram que 83,9% consideraram bom;
14,3% consideram este item regular e 1,8% consideram o
item ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados
obtidos, que 89,3% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno; 10,7% possuem.
Dessa forma a falta de formalidade fica visível na metade
das respostas sobre esse aspecto questionado.
Questionados sobre as características do terreno, 53,6%
dos entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme; 46,4% em áreas inundáveis (Figura 318). Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 82,1% dos entrevistados
disseram que a casa onde moram é própria; e 17,9%
disseram que a casa é cedida.
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Figura 318. Situação do terreno
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria usa canoa (37,3%); 33,3% andam a pé; 9,3%
usam bicicleta; 7,3% usam carroça/carro de boi; 6,7%
andam de moto; 6% utilizam cavalo;
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 64,3,% relatam que o
abastecimento de água é bom; e 19,6% afirmam ser
regular; 10,7% afirmam não existir, e 5,4% consideram
esse abastecimento ruim.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
94,6% das respostas, os entrevistados confirmaram que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 5,4%
responderam que 1 apenas trabalha. Quanto à renda
familiar, 57,1% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos;
33,9% recebem menos de 1 salário mínimo; 8,9% possuem
mais de 2 a 3 salários.
Cultura e lazer:
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Segurança pública: os entrevistados afirmaram
que não existe segurança pública na sua comunidade. Tal
dado fornece base para a inferência de que há ocorrência
de violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde
moram 100% disseram que sim. Isso chama atenção ao
fato de que apesar de todas as dificuldades, os moradores
gostam do local onde vivem. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência a família participa de
ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 55,4% na maioria das vezes; 41,1%
responderam que participam às vezes; e 3,6% nunca
participam das atividades. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 94,6% participariam; 3,6% não participariam;
1,8% responderam talvez.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (69,6%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; 19,6%,
qualidade do ensino; para 8,9% dos cursos de qualificação
profissional; para 6,7%, o item mais importante é o
atendimento aos portadores de deficiência; e para 1,8 %, o
mais importante é a assistência social. (Figura 319)

Figura 319. Item
importante pelos entrevistados

considerado

mais
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Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 41,1% disseram que são as áreas de
lazer/esporte; 32,1%, segurança pública; 25%, a limpeza
de ruas e terrenos; e 1,8%, programação cultural. Também
foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 35,7% as áreas verdes; 32,1% os rios e lagos;
28,6% consideram mais importantes a qualidade do ar;
1,8%,arborização de rua; 1,8%, praias e balneários.
PLANO DE AÇÃO
O tema abordado foi o tratamento da água
destinada a consumo, evitando que novas infecções,
viroses ou diarreias aconteçam na comunidade.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SAO RAFAEL

Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

Informações Básicas
15558045
EMEIF SAO RAFAEL
Ensino Fundamental
ALENQUER
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
A comunidade de Pocinho foi fundada no dia 07
de Março de 2003. Teve como fundadora a senhora
Cleonice Rodrigues dos Santos. Antigamente, o local era
uma região de floresta nativa adquirida pela Sra. Cleonice
juntamente com seu esposo, denominando-a comunidade
Pocinho.
Posteriormente, a senhora Cleonice começou a
lotear suas terras visando atrair mais moradores.
Atualmente, com nove anos de existência, a comunidade
conta com aproximadamente 20 famílias, não possuindo
ainda estrutura física para celebrações religiosas, fazendo
com que os moradores se desloquem a outras comunidades
a fim de frequentar missas/cultos.
Quanto à estrutura, a comunidade possui uma
escola, cujo nome é São Rafael, e um campo de futebol,
para os momentos de lazer e esportes dos moradores.
A escola São Rafael teve a fundação na mesma
data da comunidade, começando a funcionar com quarenta
alunos nas 1º e 2º séries pelo período da manhã. Sua
estrutura física limita-se a um barracão de madeira e
coberta por telhas de amianto, construída pela própria
comunidade.
Atualmente, conta com as séries Pré I Pré II, 1º
ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano e 5º ano, tendo como corpo
técnico os professores Marcia Francisca Pereira de
Oliveira e Augusto Corrêa Ferreira. A escola não dispõe de
Diretor, servente, vigia, dentre outros.
Na cultura local, encontram-se ainda crendices
como a do passarinho que não pode cantar dentro de casa,
porque senão morre alguém da família e da mulher que
quando tem filho não pode sair de dentro de casa antes de
sete dias para não pegar um “Mal” (doença).
A comunidade tem como patrimônio natural
produtos, como Cumaru, Castanha-do-Pará e Andiroba,
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dos quais os comunitários fazem a extração para manterem
suas respectivas famílias, havendo também a agricultura.
Outra importante fonte de renda é o Programa Bolsa
família. Na comunidade, poucos recebem a aposentadoria.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola São Rafael, pertencente à
comunidade Pocinho, 100% das pessoas questionadas
responderam não usufruir da coleta de lixo, portanto, para
dar destino ao lixo produzido, todos utilizam o método da
queimada (100%).
Água: As respostas, em sua totalidade, dizem
que o abastecimento é feito por poço doméstico (100%).
As pessoas também foram questionadas sobre a
metodologia utilizada para o tratamento da água
consumida por eles e a proporção das respostas foi a
seguinte; filtragem (75%) e cloração (25%). Esses dados
mostram que os entrevistados dessa escola, precisam
utilizar seus próprios meios para o tratamento da água,
pois essa não é fornecida tratada.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto. Por isso, a maioria (60%) destina
dejetos em sumidouros e 40%, em céu aberto. Esses dados
mostram que o ambiente vem sendo poluído pelos próprios
moradores, devido à falta de rede de esgoto, por isso podese inferir que esse fator pode vir a afetar em outros índices,
como as doenças ocorridas.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com 90%,
seguida dos que possuem ensino fundamental completo,
com apenas 5% e os que possuem ensino médio completo
(5%).
Saúde

855

Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (72,7%), seguida por doenças respiratórias (9,1%);
hepatite (9,1%); viroses (9,1%); diabetes (2,6%);
problemas de coração (0,4%) e malária (0,4%). O maior
percentual é atribuído à ocorrência de diarreia, podendo
estar associado à qualidade da água consumida pelas
pessoas.
As declarações mostraram que 81% recorrem
aos postos de saúde quando necessitam de atendimento e
19% recorrem a hospitais públicos para suprirem suas
necessidades de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 55% julgam
bom esse aspecto e, em contraponto, 45% declaram que
este não existe. Em relação ao atendimento aos portadores
de deficiências, 90% dos entrevistados declararam não
existir e 10% consideram regular, mostrando que poucos
observam alguma ação em relação a esse quesito.
Quando questionados sobre a assistência social,
90% dos entrevistados testemunharam não existir e
somente 10% julgaram este bom, simbolizando assim
outra deficiência. Outro dado foi a qualidade do ensino,
cujos resultados mostraram que 55% consideraram regular;
40% julgaram boa e 5% disseram não existir.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados
obtidos, que 100% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno, revelando um
cenário de instabilidade das pessoas quanto à propriedade
de sua moradia. Questionados sobre as características do
terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem
em área de terra firme e nenhum em áreas inundáveis. Já
quando foram questionados se a casa onde moram era
própria, cedida, alugada, dente outros, 100% disseram que
a casa onde moram é própria.
Transporte
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Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria usa carro (48,8%); 46,3% moto; 2,4% utiliza
barco/balsa /lancha e ainda há aqueles que usam como
meio de transporte carroça/carro de boi (2,4%).
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: 50% dos entrevistados
consideram a urbanização das ruas boa; 40% dizem que
esta não existe; 5% julgam regular e 5% consideram ruim.
(Figura 32020)

Figura 320. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 65% dos
entrevistados disseram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha e, dos que trabalham para contribuir com o
sustento familiar, 25% responderam que 01 apenas
trabalha e 10% dos questionados disseram que 02 menores
trabalham. Quanto à renda familiar, 80% recebem menos

857

de 01 salário mínimo e 20% possuem renda de 01 a 02
salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
consideraram inexistente a segurança pública, tais dados
preconizam a necessidade de que esse aspecto seja tratado
com mais atenção.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que sim, isso chama atenção,
pois as respostas anteriores corroboram as dificuldades
sofridas na comunidade, mesmo os fatos sendo esses, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 70% responderam que participam às vezes;
25% nunca participam e 5% participam na maioria das
vezes das atividades. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 75% não participariam; 20% participariam e
5% talvez participassem. Isso mostra que a maioria não
possui interesse em tais atividades.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (100%), o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde, fazendo com que se
acredite que o atendimento à saúde é precário, fazendo
com que os entrevistados almejem melhorias.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 90% consideram a segurança pública
como ponto mais importante; 10% áreas de lazer/esporte.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 63,2% consideram mais importante a
qualidade do ar; 31,6%, os rios e lagos e por fim 5,3%
julgaram ser mais importante o item as áreas verdes.
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PLANO DE AÇÃO
Com relação à escolaridade, 90% dos
entrevistados possuem apenas o ensino fundamental
incompleto sendo necessária a ação de implementar
cursos, preferencialmente noturnos, para que o moradores,
que quiserem, possam concluir seus estudos.
O mais preocupante na comunidade trata-se do
saneamento, pois 100% dos entrevistados não possuem
sistema de esgoto. Devem-se implantar primeiramente
fossas sépticas para depois ser feito um sistema de
tratamento adequado de maneira que os resíduos da
comunidade não contaminem os lençóis freáticos
tampouco os rios que a cercam.
Na comunidade onde a escola está inserida como
PLANO DE AÇÃO devem ser implantados em caráter de
urgência a coleta de lixo, bem como instalação de um
aterro para destinação deste, uma vez que 100% das
pessoas disseram que queimam o lixo coletado, o que
causa dano ao meio ambiente.
Na comunidade o abastecimento de água é feito
por poço artesiano sendo que a água não é tratada. Devemse utilizar ações de conscientização da população para que
a água de consumo seja tratada na própria residência.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF REVELINO BENTES DOS SANTOS
Informações Básicas
Código INEP: 15562832
Escola: EMEIF REVELINO BENTES DOS SANTOS
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
A comunidade Cajazeira possui uma escola
chamada Revelino Bentes dos Santos sendo localizada na
divisa entre as comunidades, cajazeira e barreiros, na PA
254, mas todos os alunos matriculados são da comunidade
dos Barreiros. A Escola foi fundada em março de 2001 e
recebeu esse nome em homenagem a um comunitário que
trabalhou muito pela comunidade.
No início, na escola havia 30 alunos, e todos
eram alunos de alfabetização e a maioria tinha mais de 15
anos. A escola funcionou no refeitório da igreja durante 02
anos, depois passou a funcionar em um barracão.
Atualmente a escola conta com uma sala, uma cozinha e
uma sala para armazenamento de matérias, e atende alunos
do Pré-I ao 5º ano.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola, 96,4% das pessoas
questionadas responderam não usufruir da coleta de lixo e
3,6% não souberam responder. O destino do lixo (100%)
produzido que não é coletado é queimado.
Água: De acordo com as respostas, o
abastecimento de água é feito por poço doméstico (82,1%);
bicão ou cacimba (7%); Rio açude, lago, igarapé ou
nascente (71%). Dos entrevistados, 53,6% declararam que
a água é tratada e 46,4% disseram que a água não possui
tratamento, e para isso utilizam algumas formas de
tratamento como: a cloração (53,6%) e outros (46,4%).
Esgoto: Quando perguntados sobre o destino
dos dejetos, 3,6% responderam que possuem fossa séptica;
46,4% disseram que os dejetos são depositados em
sumidouros; 50%, que são depositados a céu aberto/vala.
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Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 89,4% possuem o ensino
fundamental incompleto; 5,3% possuem o ensino
fundamental completo; e 5,3% possuem o ensino médio
completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
verminoses (17,3%); doenças respiratórias (7,7%); hepatite
(9,6%); Diarreia (15,4%); outras viroses (25%); problemas
de pele (1,9%); problemas de coração (1,9%); malária
(1,9%); e 15,4% disseram ter outras doenças.
As declarações mostraram que 10,7% recorrem a
postos de saúde; 46,4% recorrem a hospitais públicos e
42,9% recorrem a farmácias.
Quanto ao atendimento de saúde, 7,1% o
consideram bom; 50% consideram regular; 35,7%, ruim;
3,6% disseram não existir; e 3,6% não souberam
responder. Quando questionados sobre o atendimento aos
portadores de deficiência, 7,1% disseram ser regular;
35,7% disseram ser ruim; 53,6% disseram não existir; e
3,6% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
50% consideraram a assistência regular; 28,6%
consideraram o serviço ruim; 7,1% disseram não existir e
14,3% não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 78,6% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno e 21,4% possuem. Questionados
sobre as características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 89,3% disseram que a casa
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onde moram é própria e 10,7% disseram ter a residência
cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que
utilizam carro (4,2%); bicicleta (4,2%); ônibus (22,2%);
moto (29,1%); carroça/carro de boi (15,3%); moto-táxi
(1,4%); a pé (20,8%); cavalo/jegue/mula (2,8%).
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% disseram não existir
abastecimento de água.
Urbanização das ruas: Quanto à urbanização,
3,6% responderam ser boa; 89,3% disseram não existir e
7,1% não souberam responder. (Figura 32121)

Figura 321. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
82,1% das respostas, os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 10,7%
responderam que 1 apenas trabalha e 7,1% responderam
que três ou mais menores contribuem com a renda
familiar. Quanto à renda familiar, 3,6% não possuem renda
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e 85,7% recebem menos de 1 salário mínimo; 10,7%
recebem de 1 a 2 salários mensais.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
disseram não existir segurança pública.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 71,4% disseram que sim e 21,4% disseram
que gostam parcialmente; e 7,1% disseram que não
gostam. Quando perguntados com que frequência a família
participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 17,9% responderam que
participam às vezes; 78,6% na maioria das vezes; e 3,6%
responderam que nunca participam das atividades. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 3,6% responderam talvez;
e 96,4% disseram que participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (78,6%), o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; 3,6%,
atendimento ao portador de deficiência; 7,1%, assistência
social e 10,7%, qualidade de ensino. (Figura 32222)

Figura 322. Item
importante pelos entrevistados

considerado

mais

864

Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 89,3% consideram a segurança pública;
7,1% consideram a programação cultural; 3,6%, limpeza
de ruas. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: áreas verdes (35,7%);
qualidade do ar (25%); praias/balneários (17,9%); rios e
lagos (17,9% ); e arborização das ruas (3,6%).
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS –
PEDEOP
IDENTIFICAÇÃO e VÍNCULO:
Participaram da pesquisa oito professores da
escola Revelino Bentes dos Santos, sendo que destes, sete
são do sexo feminino e um é do sexo masculino. A idade
correspondente aos entrevistados varia de 33,3% na faixa
dos 31 a 40 anos, 50% na faixa etária de 18 a 30 anos e
16,7% de 41 a 50 anos.

LOCAL DE TRABALHO:
Todos os professores da Escola Revelino Bentes
dos Santos que participaram da pesquisa PEDEOP são
contratados e não informaram o tempo de serviço. Um dos
professores leciona na educação infantil, na Pré-escola,
quatro professores no segmento de ensino fundamental
séries iniciais; e quatro professores atuam no segmento
ensino fundamental – séries finais. Na tabela 1 (Figura
323) podem-se verificar as séries e disciplinas ministradas
pelos professores da escola Revelino Bentes dos Santos, os
professores do Ensino Fundamental Séries Iniciais
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lecionam no segmento multisseriado. Os professores que
lecionam nas séries iniciais não indicaram as disciplinas
que ministram aula.

Figura 323. Informações das séries e
disciplinas ministradas pelos professores da escola
Revelino Bentes dos Santos, medidas em %.
A maioria dos professores, que participaram
como entrevistados da PEDEOP na escola Revelino Bentes
dos Santos, não possui outra atividade na escola. Dos
57,1% dos professores que possuem outra atividade na
escola, destacaram as funções Coordenação Pedagógica,
Merendeira, Servente e Diretoria (Figura 324). Nenhum
dos professores trabalha em outra escola.

Figura 324. Outros tipos de atividades
realizadas na escola pelos professores da Escola
Revelino Bentes dos Santos.
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FORMAÇÃO e MOTIVAÇÃO:
Todos os professores que atuam na escola
Revelino Bentes dos Santos que participaram dessa
pesquisa possuem ensino médio completo, no qual
cursaram antigo Normal. Com relação à escolaridade de
nível superior, 57,1% dos professores possuem graduação
incompleta, outros 28,6% não possuem graduação e apenas
14,3% possuem graduação completa. Sendo 100% das
áreas de graduação desses professores, que já cursaram ou
estão cursando graduação superior, é em áreas de
Licenciatura Plena. 40% dos professores possuem ou estão
cursando graduação em instituição pública federal. 60%
estudam ou estudaram em instituição privada. Da
formação de nível superior desses professores, 60% é na
modalidade presencial, os outros 40% cursaram a
distância.
A maioria (85,7%) dos professores entrevistados
já participou de algum curso/programa de formação
continuada ou capacitação didática. Desses, 25%
realizaram o curso em instituição pública federal e 75%,
em instituição pública municipal. Todos que tiveram esse
tipo de instrução participaram pela modalidade presencial.
Dos professores vinculados à escola de pesquisa,
que responderam aos questionários de PEDEOP, 42,9%
afirmaram que consideraram que os conhecimentos
teóricos e práticos adquiridos durante sua formação são
inadequados aos programas das disciplinas que lecionam,
outros 42,9% disseram ser adequados; e 14,3%
consideraram plenamente adequados.
Em seguida serão elencadas em grau de
importância as opiniões sobre as razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores:
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A) Falta de tempo em função de carga horária
em duas ou mais escolas – maioria indiferente (Figura
325).

Figura 325. Razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: falta de tempo em função de carga horária
em duas ou mais escolas.
B) Falta de comunicação e divulgação dos
cursos na escola – os professores responderam muito
importante e importante.
C) Falta de compromisso institucional com a
formação docente – os professores responderam muito
importante e importante.
D) Falta de vontade e motivação pessoal – a
maioria respondeu importante (Figura 326).
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Figura 326. Razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: falta de vontade e motivação pessoal.
E) Falta de programas de incentivos por parte
das Secretarias de Educação – os professores responderam
muito importante e importante.
F) Falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e do município – a
maioria respondeu importante. (Figura 327)

Figura 327. Razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: Falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e município.
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G) Falta de possibilidades operacionais em
função da distância física - 87,5% dos professores
responderam regular e 12,5% responderam importante.
H) Falta de recursos financeiros – todos os
professores responderam regular.
Os professores expressaram a opinião sobre as
razões
que
estimulam
sua
busca
pelo
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops, etc):
A) Interesse pessoal – todos os professores
responderam muito importante.
B) Incentivo da Secretaria da Educação – todos
professores responderam muito importante.
C) Melhoria do desempenho profissional – os
professores responderam muito importante e importante.
D) Melhoria de função/salário na escola – a
maioria dos professores (87,5%) respondeu muito
importante e 12,5 % responderam regular.
E) Oferta de equipamentos de apoio para
docência como (ex: computador, internet, kits de
formação, etc.) – os professores responderam muito
importante e importante.
F) Oferta de eventos (ex: cursos, palestras,
workshops entre outros, na área de interesse de cada um
deles) – os professores responderam muito importante e
importante.
G) Implementação de temáticas novas e/ou
diversificadas – os professores responderam muito
importante e importante.
Metade dos professores que participaram da
pesquisa da PEDEOP na escola Revelino Bentes dos
Santos apontaram como positivo a vontade de que sejam
ofertados cursos em prol de melhor desempenho de suas
atividades de ensino. Ainda sugeriram tipos e temas de
possíveis cursos que possam auxiliar em tais atividades,
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sendo que a maioria sugeriu em prioridade cursos de pósgraduação e mestrado (Figura 32828).

Figura 328. Sugestão de cursos em prol de
melhor desempenho de suas atividades de ensino.
Apenas 25% dos professores dessa escola que
responderam ao questionário PEDEOP se consideram
aptos a participar de cursos de educação continuada a
distância. Desses professores que não se consideram aptos,
a maioria deles (62,5%) justifica a inaptidão pela
dificuldade de acesso à internet (Figura 32929).

Figura 329. Causas da não aptidão dos
professores da escola Revelino Bentes do Santos em
participar de cursos de educação continuada a
distância.
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Na visão dos professores, por meio de medidas
do grau de importância de fatores que motivam a atuação
do professor, a maioria considera muito importante e
importante os seguintes aspectos: recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios; o tempo
destinado para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos;
melhores salários; articulação entre alunos; professores e
gestores; interesse e o bom desempeno dos alunos;
qualificação e atualização em conteúdos específicos;
quantidade de alunos adequada em sala de aula;
possibilidade em assumir cargos administrativos; diálogo
com outros professores sobre questões da disciplina;
aspecto atuação em processo de gestão participativa; salas
de aula adequadas e trabalhar em um só local.
Na visão dos professores, por meio de medidas
do grau de importância de fatores que motivam o aluno, a
maioria considera muito importante e importante os
seguintes aspectos: convivência social; programa ou
projetos dirigidos aos alunos; metodologias de ensino
voltadas para memorização de conteúdos; articulação dos
conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental e
cultural; integração dos espaços de cidadania EscolaComunidade; maior inclusão social; facilidade de acesso à
informações via internet; expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar; facilidade de acesso a
contextos informacionais e de lazer; aprendizado por meio
de atividades lúdicas e participativas; acesso a fontes
bibliográficas variadas; estímulo da família; estímulo
docente; relação
professor-aluno; facilidade de
deslocamento para a escola; merenda escolar e salas de
aula adequadas.
TEMAS TRANSVERSAIS:
Dos professores da escola Revelino Bentes dos
Santos, que participaram da PEDEOP, apenas 42,9%
tiveram acesso às orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina. Sendo que 100% destes incorporam as
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ideias e sugestões apontadas por orientações oficiais para o
ensino.
Todos os professores da escola Revelino Bentes
dos Santos disseram trabalhar algum tema transversal
integrado em suas disciplinas. O tema mais citado dói o
Meio Ambiente (31,6%) (Gráfico 10). Todos os
professores ainda fazem parceria desses temas a outras
disciplinas além das trabalhadas por eles, sendo biologia e
geografia as disciplinas mais partilhadas em temas
transversais (Figura 330).

Figura 330. Temas transversais trabalhados
em sala de aula na Revelino Bentes dos Santos.

Figura 331. Disciplinas que trabalham temas
transversais em parceria na escola Revelino Bentes dos
Santos.
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A maioria dos professores (75%) da escola
Revelino Bentes dos Santos disse conhecer o Projeto
Político Pedagógico (PPP) da escola e a maioria destes
(83,3%) disse que o PPP contempla temas transversais, e
todos informam que o projeto ainda está em andamento.
Na definição dos temas a serem trabalhados nas disciplinas
nos eventos escolares de integração (ex: feira de ciências,
exposições, etc.), todos os professores disseram estar
orientada pela transversalidade e que o desenvolvimento
dos
temas
nesses
eventos
é
conduzido
multidisciplinarmente. Todos os professores disseram estar
motivados a realizar e participar desse tipo de eventos.
Quando perguntados sobre a motivação do alunado em
participar desse tipo de eventos, a maioria disse ser muito
baixa essa motivação (Figura 332).

Figura 332. Grau de motivação dos alunos da
escola Revelino Bentes dos Santos em participar de
eventos escolares de integração.
No que diz respeito ao grau de interesse dos
alunos a determinados temas, foi elencado pelos
professores o nível desse interesse (Tabela 2):
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A) Meio Ambiente da região (Floresta
Amazônica, biodiversidade...) - 100% dos
professores responderam médio.

C) Problemas ambientais locais (desmatamento,
enchentes, lixo, endemias etc.) –87,5% dos
professores responderam médio e 12,5 % muito
importante.

A maioria dos professores respondeu - médio.
D)
Problemas
ambientais
globais
(aquecimento global, extinção de espécies
etc.) –87,5% dos professores responderam
médio e 12,5 % importante.

E) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão etc.) –87,5% dos professores
responderam alto e 12,5% médio.

F) Doenças sexualmente transmissíveis, sexo,
gravidez e drogas - 50% dos professores
responderam muito alto e 50% alto.

G) A maioria
responderam alto.

H) Esportes e lazer –87,5% dos professores
responderam muito alto e 12,5% médio.

dos

professores

(50%)

I) Equipamentos tecnológicos e eletrônicos –
50% dos professores responderam alto e 50%
médio.

A maioria dos professores respondeu alto.
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I) Equipamentos tecnológicos e eletrônicos – 50%
dos professores responderam alto e 50% médio.

A maioria dos professores respondeu alto.

A maioria dos professores respondeu muito alto.

M) A maioria dos professores respondeu
alto.

N) Bem estar social (família, religião, preconceitos
etc.) –87,5% dos professores responderam muito
alto e 12,5% alto.

A maioria dos professores respondeu muito
alto.
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P) Violência sexual (pedofilia, exploração sexual
etc.) - 50% dos professores respondeu muito alto e
50% alto.

Q) Vestuário e veículos - 25% dos
professores respondeu alto e 75% muito alto.

A maioria dos professores respondeu alto.

Tabela 2. Indicações pelos professores do
grau de interesse dos alunos a diversos temas, medidas
em %.
INFRAESTRUTURA
DE
APOIO
PEDAGÓGICO
Todos os professores da escola Revelino Bentes
dos Santos informaram que a escola possui apenas sala de
aula. Não há na escola laboratório de ciências e nem de
informática, os alunos não utilizam internet como apoio
nas atividades. Não há projetos educativos de informática
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educativa, nem de TV e rádio na escola. Também não há
recursos audiovisuais para serem trabalhados na escola
Revelino Bentes dos Santos. Os professores disseram que
esses recursos são importantes no apoio pedagógico das
atividades de ensino. A maioria dos professores (80%),
disse produzir os próprios materiais didáticos com recursos
disponíveis em seu ambiente (ex: rochas, plantas, animais,
etc.).
BIBLIOTECA E SALA DE LEITURA:
Não existe biblioteca e nem sala de leitura na
escola Revelino Bentes dos Santos.
Os recursos materiais e a infraestrutura são:
a) acervo bibliográfico- suficiente - não
a) acervo bibliográfico- adequados - não
b) espaço físico- suficientes - não
b) espaço físico- adequados - não
c) mobiliário- suficientes - não
c) mobiliário- adequados - não
d) instalações- suficientes - não
d) instalações- adequados - não
e) manutenção- suficientes - não
e) manutenção- adequados - não
f) computadores- suficientes - não
f) computadores- adequados - não
g) climatização- suficientes - não
g) climatização- adequados - não
Os professores informaram que o acervo
bibliográfico presente na escola não é adequado para
atender as disciplinas que trabalham. No gráfico abaixo
pode ser observada a divisão do acervo bibliográfico
presente na escola. (Figura 333)
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Figura 333. Acervo bibliográfico da Escola
Revelino Bentes dos Santos.
LIVRO DIDÁTICO:
Quando questionados sobre a distribuição dos
livros na escola pelo PNLD, todos os professores
informaram que a escola recebe livros pelo PNLD, quanto
à escolha dos livros, 80 % informaram ser da Secretaria
Municipal ou Estadual e 20% disseram ser da Comissão de
professores.
Quando questionados sobre a utilização dos
livros didáticos ofertados pela escola, todos informaram
que os livros são utilizados. A maioria 54,5% disse utilizar
também outros livros e 45,5% também utilizam revistas e
jornais, para complementar as atividades de docência.
Todos informaram que o livro didático contribui
parcialmente para o alcance dos objetivos da disciplina que
ministram. A maioria dos professores (60%) disse que a
atualidade dos conteúdos é o principal critério para escolha
dos livros didáticos utilizados em aula (Figura 334).
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Figura 334. Critérios empregados para
escolha dos livros didáticos utilizados em aula pelos
professores da escola Revelino Bentes dos Santos.
A maioria dos professores (57,1%) informou que
o livro didático utilizado não contribui para alcançar os
objetivos propostos para suas disciplinas.
Os professores assinalaram “SIM”, “NÃO” ou
“PARCIALMENTE”, para algumas afirmativas sobre os
livros didáticos, conforme tabela 2.
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LIVROS
DIDÁTICOS:
Reforçam a metodologia de ensino
centrada na memorização. 87,5% dos
professores responderam parcialmente e
12,5% não.
LIVROS DIDÁTICOS: São
ricos em relação ao conteúdo e à
apresentação.
75%
responderam
parcialmente e 25% sim.
LIVROS DIDÁTICOS: Estão
defasados em relação à dinâmica dos
processos de ensino e aprendizagem.
87,5% dos professores responderam
parcialmente e 12,5% não.

LIVROS DIDÁTICOS: Oferecem
questões problematizadoras e estimulantes à
curiosidade dos alunos. 75% dos professores
responderam parcialmente e 25% sim.

LIVROS
DIDÁTICOS:
Consistem na principal fonte de leitura e
informação para o aluno. 75%
responderam parcialmente e 25% sim.

LIVROS DIDÁTICOS: Oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos. 87,5% dos professores
responderam sim e 12,5% não.

LIVROS
DIDÁTICOS:
Incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos. 100% dos
professores responderam sim.

LIVROS
DIDÁTICOS:
Aprofundam os conteúdos trabalhados em
sala de aula. 87,5% dos professores
responderam sim e 12,5% parcialmente.

LIVROS
DIDÁTICOS:
Privilegiam os conhecimentos teóricos em
relação aos conhecimentos práticos. 75%
responderam parcialmente e 25% sim.
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LIVROS DIDÁTICOS: Estão
adequados às orientações curriculares
oficiais. 87,5 dos professores responderam
parcialmente e 12,5% sim.

Tabela 3: Gráficos indicando graus contribuição dos
livros didáticos para diversos fatores, medida em %.

PLANO DE AÇÃO
Comunidade: Cajazeira
Escola: Revelino Bentes dos Santos
Cursistas Responsáveis: Maria das Dores
Pinheiro de Sousa.
Temas delimitados: festa junina
Resumo do plano: O projeto visa integrar a
comemoração da festa junina ao resgate sociocultural,
visto que, por meio de ações concretas, solidárias e
participativas, é possível possibilitar ao aluno um pouco de
conhecimento sobre uma das festas tradicionais da
comunidade, seus símbolos, santos, pratos típicos, trajes e
danças. (Figura 335)
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Figura 335. Festa Junina
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF MENINO DEUS
Informações Básicas
Código INEP: 15565203
Escola: EMEIF MENINO DEUS
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de Locação: RURAL DE TERRA FIRME

884

RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
No dia 17 de setembro do ano de 2000 foi
fundada a comunidade Nova Esperança Rural, localizada a
52 km da sede do município.
A comunidade surgiu devido à necessidade
mudança de local de algumas famílias, à procura de
molharias na qualidade de vida, sendo os seus fundadores
os senhores Ademar Vieira da Silva e família, Luiz Simões
e família e Josenias e família.
Na época, a comunidade era formada por seis
famílias, tendo como o primeiro dirigente o senhor
Josenias. A primeira missa foi celebrada pelo padre
Patrício no dia 13 de novembro de 2001. Em 2004 com
crescimento das famílias e as santas missões populares foi
necessário construir uma nova igreja tendo como padroeiro
Menino Deus, onde foi celebrada a segunda missa no dia
24 de dezembro de 2006 pelo padre Estevão Rex, nesta
data comemora-se a festividade do padroeiro.
A comunidade Nova Esperança Rural possui
atualmente 35 família e uma escola chamada Menino
Deus. Esta escola deu inicio a seu funcionamento no dia
03 de março de 2000, com 32 alunos devidamente
matriculados em multisserie, tendo como primeira
professora Maria Isabel Simões.
Em 2002, com o número maior de alunos, foi
contratada a professora Irlene Roque dos Santos. A escola
funcionou em dois barracões comunitários durante quatro
anos. Em 2004 a comunidade ganhou uma nova escola,
com três salas de aula, uma secretaria e uma copa, cuja
inauguração foi no dia 31 de março de 2007, passando a
funcionar como minipólo de pré a 7ª série com 102 alunos.
A comunidade possui também um clube de
futebol chamado de Nova Aliança, que foi fundado pelos
senhores Ademar Vieira da Silva e Luiz Simões no dia 23
de dezembro de 2000.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Menino Deus, 100% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo, com isso, o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é a queimada
(100%).
Água: De acordo com as respostas que o
abastecimento é feito por poço doméstico (100%). Dos
entrevistados, 100% declararam que a água é tratada e as
formas de tratamento utilizadas são: filtragem (5,7%%); a
cloração (62,9%), fervura (8,6%) e outras (22,9%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto. Por isso, a maioria (88,6%) destina
dejetos ao céu aberto e 11,4%, em fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, 48,5% não sabem ler nem
escrever; 33,3% leem e escrevem, mas não frequentaram a
escola; 33,3% possuem ensino fundamental incompleto,
3% possuem ensino fundamental completo; 3% possuem
ensino médio incompleto; 3% possuem ensino médio
completo e 9,1% possuem ensino superior incompleto.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (14%%), seguida por hepatite (14%); outras
viroses (14%); malária (4,7%); doenças respiratórias
(4,7%); dengue (4,7%); problemas de coração (2,3%);
diabetes (2,3%); hanseníase (2,3%); e problemas de pele
(2,3%). Ressalta-se que o percentual de 34,9% disse não
ter havido ocorrência de nenhuma doença, podendo isso
ser reflexo de outros fatores que influenciam positivamente
na conservação da saúde.
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As declarações mostraram que 52,8% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 38,9% recorrem a
postos de saúde; 5,6%, a farmácia e 2,8%, a
curandeiros/benzedeiras.
Quanto ao atendimento de saúde, 31,4% dos
entrevistados consideram esse atendimento regular; 34,3%,
ruim e 34,3%, bom. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 2,9% dos entrevistados
declararam ser bom; 42,9% declararam não existir e 54,3%
não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
42,9% dos entrevistados testemunharam não existir; 31,4%
julgam esse serviço regular; 5,7%, ruim; 8,6% não
souberam responder e 11, 4% consideram esse serviço
bom. Outro dado de avaliação foi a qualidade do ensino,
cujos resultados mostraram que 74,4% a consideraram boa
e 25,7% consideram regular a qualidade de ensino.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 97,1% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno e 2,9% o possuem. Dessa forma a
falta de formalidade fica visível na maioria das respostas
sobre esse aspecto questionado. Questionados sobre as
características do terreno, 94,6% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme e somente
5,4% em áreas inundáveis (Figura 336). Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 97,1% disseram que a casa onde
moram é própria e 2,9% disseram que sua residência é
cedida.
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Figura 336. Situação do terreno
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
32,4% usam ônibus; 8,3% andam a pé; 1,9% usam
bicicleta; 1,9%, carroça/carro de boi; 16,7% andam de
moto;
5,6%
utilizam
canoa/bajara;
13,9%,
barca/balsa//lancha e 19,4% ,moto táxi.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde vivem, 100% relatam que não há
abastecimento de água.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
57,1% das respostas, os entrevistados confirmaram que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 11,4%
responderam que apenas 1 trabalha; 14,3% dos
questionados disseram que 2 menores trabalham e 17,1%
responderam que 3 ou mais menores contribuem com a
renda familiar. Quanto à renda familiar, 60% recebem 1
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salário mínimo e 40% possuem renda de 1 a 2 salários
mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
afirmaram que não existe segurança. Tais dados nos fazem
inferir que há violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 88,6% disseram que sim; 8,6% disseram que
gostam parcialmente e 2,9% afirmaram que não gostam da
comunidade onde moram. Isso chama atenção ao fato de
que apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam
do local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados
com que frequência a família participa de ações da
comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos,
etc.), 65,7% responderam que participam às vezes; 25,7%
na maioria das vezes e 8,6% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 14,3%
responderam talvez; 74,3% participariam e 11,4% não
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (77,1%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
2,9%, o item mais importante é o atendimento aos
portadores de deficiência; para14,3%, cursos de
qualificação profissional e para 2,9%,o aspecto mais
importante é a existência de creches.
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Figura 337. Item considerado mais
importante pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 100% consideram a segurança pública.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: rios e lagos (38,2%), a qualidade do ar
(20,6%); e as áreas verdes (26,5%). (Figura 337)
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS PEDEOP
IDENTIFICAÇÃO e VÍNCULO:
Participaram da pesquisa doze professores da
escola Menino Deus, sendo que destes, 75% são do sexo
feminino e 25% do sexo masculino. A idade
correspondente aos entrevistados varia de 83,3% na faixa
dos 31 a 40 anos e 16,7% na faixa etária de 18 a 30 anos.
LOCAL DE TRABALHO:
Metade dos professores é concursada e a outra
metade é contratada, a maioria dos concursados (50%) tem
tempo de serviço de 6 a 10 anos; e o tempo de serviço da
maioria dos contratados (50%) é de 2 a 5 anos de trabalho
(Figura 338).
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Figura 338. Tempo de serviço em anos dos
professores da Escola Menino Deus, medidas em %.
Cinco professores lecionam no segmento ensino
fundamental – séries iniciais; e onze professores atuam no
segmento ensino fundamental séries finais. Na tabela 2
podemos verificar as séries e disciplinas ministradas pelos
professores da escola Menino Deus. (Figura 339).
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Figura 339. Gráficos com informações das
séries e disciplinas ministradas pelos professores da
escola Menino Deus, medidas em %.
A maioria (72,7%) dos professores, que
participaram do PEDEOP na escola Menino Deus, não
possui outra atividade na escola. Nenhum dos professores
trabalha em outra escola.
FORMAÇÃO E MOTIVAÇÃO:
Todos os professores que atuam na escola
Menino Deus que participaram dessa pesquisa possuem
ensino médio completo. Com relação à escolaridade de
nível superior, 58,3% dos professores possuem graduação
incompleta e 41,7% possuem graduação completa. Sendo
100% das áreas de graduação desses professores em
Licenciatura Plena. A maioria dos professores 75% possui
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graduação ou a está cursando em instituição pública
federal, os outros 25% estudam ou estudaram em
instituição privada. Sobre a formação de nível superior
desses professores, 75% fizeram ou fazem o curso na
modalidade presencial, 16,7%, na modalidade a distância e
8,3% estudam ou estudaram no semipresencial.
A maioria (58,3%) dos professores entrevistados
já participou de algum curso/programa de formação
continuada ou capacitação didática. Desses cursos, 57,1%
foram realizados em instituição pública federal; 14,3%, em
instituição pública municipal; 14,3%, em instituição
pública estadual e 14,3%, em instituição privada. Sendo a
maioria 85,7% dos que tiveram esse tipo de instrução
participaram pela modalidade presencial, os demais 14,3%
participaram na modalidade a distância.
Todos os professores vinculados a esta escola
pesquisada, que responderam aos questionários de
PEDEOP, afirmaram que consideram os conhecimentos
teóricos e práticos adquiridos durante sua formação
plenamente adequados e adequados aos programas das
disciplinas que lecionam.
Em seguida serão elencadas em grau de
importância as opiniões sobre as razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores, apresentadas nos próximos gráficos.
Com relação à falta de tempo em função de
carga horária em duas ou mais escolas, a maioria (45,5%)
respondeu ser indiferente essa informação (Figura 340).
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Figura 340. Razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: falta de tempo em função de carga horária
em duas ou mais escolas.
Com relação à falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola, a maioria (81,1%)
respondeu ser esse um fator muito importante para auxiliar
no aumento de procura para aprimoramento e atualização
dos professores (Figura 341341).

Figura 341. Razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: falta de comunicação e divulgação dos
cursos na escola.
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A falta de compromisso institucional com a
formação docente é uma razão que a maioria (45,5%) dos
professores que participaram dessa pesquisa, respondeu
como um fator importante para auxiliar no aumento de
procura para aprimoramento e atualização dos professores
(Figura 342).

Figura 342. Razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: falta de compromisso institucional com a
formação docente.
A falta de vontade e motivação profissional são
fatores que metade (54,5%) desses professores que
participaram dessa pesquisa, considera como um fator
regular para auxiliar no aumento de procura para
aprimoramento e atualização dos professores, os outros
50% se mostraram indiferentes a essa razão (Figura 343).
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Figura 343. Razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: falta de vontade e motivação pessoal.
A falta de programas de incentivos por parte das
Secretarias de Educação é uma das razões considerada
muito importante (83,3%) e importante (16,7%) pelos
professores da escola Menino Deus que participaram como
entrevistados do PEDEOP, para auxiliar no aumento de
procura para aprimoramento e atualização dos professores.
Outro aspecto também considerado muito importante
(66,7%) e importante (33,3%) pelos professores é a falta
de mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e do município.
A falta de possibilidade operacionais em função
da distância física é um aspecto que a maioria dos
professores da escola Menino Deus considerou como um
fator indiferente para auxiliar no aumento de procura para
aprimoramento e atualização dos professores (Figura 344).
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Figura 344. Razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: falta de possibilidades operacionais em
função da distância física.
A falta de recursos financeiros também é uma
razão que a maioria desses professores considera como um
fator muito importante e importante para auxiliar no
aumento de procura para aprimoramento e atualização dos
professores (Figura 345).
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Figura 345. Razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional
desses professores: falta de recursos financeiros.
Os professores expressaram a opinião sobre as
razões
que
estimulam
sua
busca
pelo
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.),
nos próximos gráficos segue a ordem de prioridade para
diversos motivos que afetam essa opinião.
O primeiro motivo que estimula os professores a
buscar
aprimoramento/atualização
profissional
(participação em cursos, eventos, acadêmico-científicos,
workshops etc.), é o interesse pessoal que foi considerado
muito importante para maioria desses professores (Figura
346).
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Figura 346. Razões que estimulam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: interesse pessoal.
Outra razão para medir o estímulo desses
professores
na
busca
aprimoramento/atualização
profissional (participação em cursos, eventos, acadêmicocientíficos, workshops etc.), é o incentivo da Secretaria da
Educação, que a maioria dos professores considera muito
importante e importante (Figura 347).

Figura 347. Razões que estimulam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: incentivo por parte da Secretaria de
Educação.
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A melhoria do desempenho profissional é uma
das razões consideradas muito importante para maioria dos
professores no que diz respeito ao estímulo para busca do
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.)
(Figura 348).

Figura 348. Razões que estimulam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: melhoria do desempenho profissional.
A melhoria de função/salário na escola é um dos
motivos considerados muito importante para maioria dos
professores no que diz respeito ao estímulo para busca do
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.)
(Figura 349).
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Figura 349. Razões que estimulam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: melhoria de função/salário.
Os professores dizem ser muito importante
(66,7%) e importante (33,3%), quando a razão para o
estímulo para busca do aprimoramento/atualização
profissional (participação em cursos, eventos, acadêmicocientíficos, workshops etc.) é a oferta de equipamentos de
apoio para docência como ex: computador, internet, kits de
formação, entre outros, oferta de eventos, como exemplo:
cursos, palestras, workshops entre outros, na área de
interesse de cada um deles e implementação de temáticas
novas e/ou diversificadas.
Todos os professores que participaram da
pesquisa do PEDEOP na escola Menino Deus colocam
como positivo a vontade de que sejam ofertados cursos em
prol de melhor desempenho de suas atividades de ensino.
Ainda sugeriram tipos e temas de possíveis cursos que
possam auxiliar em tais atividades, sendo que a maioria
(36,4%) sugeriu como prioridade o tema Educação
Inclusiva (Figura 350).
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Figura 350. Sugestão de cursos em prol de
melhor desempenho de suas atividades de ensino.
A grande maioria (91,7%) dos professores dessa
escola que responderam ao questionário do PEDEOP se
considera apta a participar de cursos de educação
continuada a distância. Dos 8,3% de professores que não
se consideram aptos, a maioria (50%) atribuiu a inaptidão
à falta de capacitação em informática (Figura 351).

Figura 351. Causas da inaptidão de alguns
professores da Escola Menino Deus em participar de
cursos de educação continuada a distância.
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Na visão dos professores, por meio de medidas
do grau de importância de fatores que motivam a atuação
do professor, a maioria considera muito importante e
importante os seguintes aspectos: recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios, o tempo
destinado para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
melhores salários, articulação entre alunos, professores e
gestores, interesse e o bom desempenho dos alunos,
qualificação e atualização em conteúdos específicos,
quantidade adequada de alunos em sala de aula,
possibilidade de assumir cargos administrativos, diálogo
com outros professores sobre questões da disciplina,
atuação em processo de gestão participativa, salas de aula
adequadas e trabalho em um só local.
Na visão dos professores, por meio de medidas
do grau de importância de fatores que motivam o aluno a
maioria considera muito importante e importante os
seguintes aspectos: convivência social, programa ou
projetos dirigidos aos alunos, metodologias de ensino
voltadas para memorização de conteúdos, articulação dos
conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental e
cultural, integração dos espaços de cidadania EscolaComunidade, maior inclusão social, facilidade de acesso a
informações via internet, expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar, facilidade de acesso a
contextos informacionais e de lazer, aprendizado por meio
de atividades lúdicas e participativas, acesso a fontes
bibliográficas variadas, estímulo da família, estímulo
docente,
relação
professor-aluno,
facilidade
de
deslocamento para a escola, merenda escolar e salas de
aula adequadas.
TEMAS TRANSVERSAIS:
Dos professores da escola Menino Deus que
participaram do PEDEOP, 66,7% já tiveram acesso a
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina.
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Sendo que 100% destes incorporam as ideias e sugestões
apontadas por orientações oficiais para o ensino.
Todos os professores da escola Menino Deus
trabalham algum tema transversal integrado em suas
disciplinas. Sendo o mais citado, com 30%, o tema meio
ambiente (Figura 352). Todos os professores ainda fazem
parceria desses temas com outras disciplinas além das
trabalhadas por eles, sendo ciências a disciplina mais
partilhada em temas transversais (Figura 353).

Figura 352. Temas transversais trabalhados
em sala de aula na Menino Deus.
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Figura 353. Disciplinas que trabalham temas
transversais em parceria na escola Menino Deus.
A maioria (66,7%) dos professores da escola
Menino Deus não conhece o Projeto Político Pedagógico
(PPP) da escola. Entre 33,3% professores que conhecem o
PPP, não há concordância se o PPP contempla ou não
temas transversais (Figura 354).

Figura 354. Informação dos professores da
escola Menino Deus sobre o PPP e temas transversais.
Na definição dos temas a serem trabalhados nas
disciplinas nos eventos escolares de integração (ex: feira
de ciências, exposições, etc.), 75% dos professores dizem
estar orientados pela transversalidade. E 100% dos
professores dizem que o desenvolvimento dos temas
nesses eventos é conduzido multidisciplinarmente. Todos
os professores dizem estar motivados a realizar e participar
desse tipo de eventos. Quando julgam o interesse do
alunado em participar desse tipo de eventos, a maioria
(50%) diz ser alta essa motivação (Figura 355).
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Figura 355. Informação dos professores da
escola Menino Deus sobre a motivação dos alunos em
participar de eventos escolares de integração (feiras de
ciências, exposições etc.).
No que diz respeito ao grau de interesse dos
alunos a determinados temas, foi elencado pelos
professores o nível desse interesse, sendo que os aspectos
que chamam mais interesse dos alunos são os seguintes:
problemas ambientais locais, saúde, doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas, profissão, emprego
e renda, esporte e lazer, cultura globalizada, cultura
regional, saúde do corpo e saúde mental e bem estar social.
Seguem na tabela 3 os gráficos de hierarquização desses
fatores.
Tabela 3. Gráficos indicando grau de
interesse dos alunos a diversos temas, medidas em %.
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INFRAESTRUTURA
DE
APOIO
PEDAGÓGICO
A grande maioria (90,9%) dos professores da
escola Menino Deus informou que a escola possui sala de
aula e apenas 9,1% informaram a existência de biblioteca
na escola. Não tem, na escola Menino Deus, laboratório de
ciências.
Com relação aos recursos materiais e a
infraestrutura os professores informam:

ESPAÇO FÍSICO: 91,7% dos professores
disseram que o espaço físico não é suficiente e 8,3%
disseram ser suficientes. Todos os professores disseram
não ser adequado.
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MOBILIÁRIO: 100% dos professores
disseram não ser suficientes e nem adequados.

INSTALAÇÕES: 91,7% dos professores
disseram não ser suficiente e 8,3% disseram ser
suficientes. Todos os professores disseram que as
instalações não são adequadas.

MANUTENÇÃO: 100% dos professores
disseram não ser suficientes e nem adequados.

EQUIPAMENTOS
e
MATERIAIS
DIDÁTICOS: 100% dos professores disseram não ser
suficientes; 8,3% dos professores disseram ser adequados e
91,7% disseram não ser adequados.
Os professores consideraram que as instalações
existentes auxiliam nos trabalhos das disciplinas que
ministram. A maioria dos professores (66,7%) disse não
utilizar outros espaços para suas atividades de aula, como
o quintal da escola.
A escola não possui computadores e nem
internet, não há projetos de informática educativa, não
existe TV, rádio e nem laboratório de ciências.
Consideraram que esses recursos são importantes para o
apoio das atividades de docência. A maioria 83,3% dos
professores disse produzir os próprios materiais didáticos
com recursos disponíveis em seu ambiente (ex: rochas,
plantas, animais, etc.).
BIBLIOTECA E SALA DE LEITURA:
Os recursos materiais e a infraestrutura são:
a) acervo bibliográfico- suficiente - não
a) acervo bibliográfico- adequados - não
b) espaço físico- suficientes - não
b) espaço físico- adequados - não
c) mobiliário- suficientes - não
c) mobiliário- adequados - não
d) instalações- suficientes - não
d) instalações- adequados - não
e) manutenção- suficientes - não
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e) manutenção- adequados - não
f) computadores- suficientes - não
f) computadores- adequados - não
g) climatização- suficientes - não
g) climatização- adequados - não
A maioria dos professores 83,3% considera que
o acervo bibliográfico existente não está adequado para
atender sua disciplina. O acervo bibliográfico segundo os
professores contém livros didáticos, revistas e jornais. Os
alunos não usam o espaço que alguns professores
denominam de biblioteca na escola Menino Deus.

LIVRO DIDÁTICO:
Quando questionados sobre a distribuição dos
livros na escola pelo PNLD, todos os professores
informaram que a escola recebe livros pelo PNLD. Quanto
à escolha dos livros, os que responderam afirmativamente,
a maioria (62,5%) disse ser a Secretaria Municipal ou
Estadual que escolhe o livro (Figura 356).

Figura 356. Opinião dos professores da escola
Menino Deus sobre a escolha dos livros didáticos da
escola.
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Quando questionados sobre a utilização dos
livros didáticos ofertados pela escola, a maioria (80%)
informou que os utiliza e 20% informou que os utiliza
parcialmente. A maioria (50%) diz utilizar também outros
livros para complementar as atividades de docência. A
maioria (66,7%) dos professores leva em consideração a
adequação dos conteúdos dos livros para então selecionálos para serem utilizados em aula. 60% dos professores
que utilizam o livro didático informaram que o livro
contribui para o alcance dos objetivos da disciplina que
ministram. Informações tabela 4.
Tabela 4. Gráficos indicando a utilização do
livro didático em sala de aula, medidas em %.

Os professores assinalaram “SIM”, “NÃO” ou
“PARCIALMENTE”, para algumas afirmativas sobre os
livros didáticos, que seguem na tabela 5.
Tabela 5: Informações e gráficos indicando
graus contribuição dos livros didáticos para diversos
fatores, medida em %.
LIVROS DIDÁTICOS: Reforçam a metodologia
de ensino centrada na memorização. 100% dos
professores responderam sim.

LIVROS
DIDÁTICOS:
Oferecem
questões
problematizador
as
e
estimulantes à
curiosidade dos
alunos.
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LIVROS DIDÁTICOS: São ricos em relação ao
conteúdo e à apresentação.
9,1% dos professores responderam sim.
90,2% responderam parcialmente.

LIVROS DIDÁTICOS: Consistem na principal
fonte de leitura e informação para o aluno.
50% dos professores responderam sim.
50% responderam parcialmente.

63,6%
dos
professores
responderam
sim.
36,4%
responderam
parcialmente.
LIVROS
DIDÁTICOS:
Privilegiam os
conhecimentos
teóricos
em
relação
aos
conhecimentos
práticos
30%
dos
professores
responderam
sim.
70%
responderam
parcialmente.
LIVROS
DIDÁTICOS:
Estimulam
a
multidisciplinari
dade.
30%
dos
professores
responderam
sim.
70%
responderam
parcialmente.
LIVROS
DIDÁTICOS:
Oferecem
estratégias para
pesquisa
e
aplicação
dos
conhecimentos.
63,6%
dos
professores
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OS LIVROS DIDÁTICOS: Incentivam a busca
por novas informações e conhecimentos.
72,7% dos professores responderam sim.
27,3% responderam parcialmente.

LIVROS
DIDÁTICOS:
Os
conteúdos
contemplam a realidade e os elementos culturais
locais.
36,4% dos professores responderam não.
63,6% responderam parcialmente.

responderam
sim.
36,4%
responderam
parcialmente.
LIVROS
DIDÁTICOS:
Aprofundam os
conteúdos
trabalhados em
sala de aula.
60%
dos
professores
responderam
sim.
40%
responderam
parcialmente.
LIVROS
DIDÁTICOS:
Estão adequados
às orientações
curriculares
oficiais.
20%
dos
professores
responderam
sim.
80%
responderam
parcialmente.

PLANO DE AÇÃO
Comunidade: Nova Esperança
Escola: Menino Deus
Cursistas responsáveis: Maria Francisca de
Sousa Cardoso e Rangiely Reis Duarte
Tema delimitado: abastecimento de água

914

Resumo do plano: problema escolhido por ser
causa de doenças. De acordo com os moradores, o
problema do abastecimento de água precisa ser resolvido,
pois provoca danos constantes. A comunidade reivindica a
construção de um espaço de tratamento da água.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF FE EM DEUS
Informações Básicas
Código INEP: 15565580
Escola: EMEIF FE EM DEUS
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL - DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Fé em Deus, 84% afirmaram
não existir coleta de lixo; 8% não sabem; e 4%, cada,
consideram ruim e bom. Em resposta ao destino dado ao
lixo, os entrevistados responderam que, em 92,3% dos
casos, o lixo é queimado e em 7,7%, enterrado.
Água: Quanto à fonte de abastecimento: 42,9%
afirmaram que a água provém de bicão/ cacimba; 39,3%,
de rio, açude, lago, igarapé; 10,7%, de poço doméstico e
7,1%, da água da chuva armazenada em cisterna. Dos
entrevistados, 80% afirmaram que a água é tratada; 12%
afirmaram que ela não tem tratamento e 8% não souberam
responder. Quanto à forma de tratamento: 60% declararam
ser clorada; 35%, filtrada e 5%, fervida.
Esgoto: 92% afirmaram a não utilização deste
serviço. Quanto ao destino do esgoto: 60% utilizam vala/a
céu aberto; 32% utilizam fossa séptica e 4% (cada)
responderam que jogam os dejetos em, rio/ canal/ valão e
rede geral.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, 31,8% sabem ler e escrever,
mas não frequentaram escola; 31,8% têm ensino
fundamental incompleto; 13,6% não sabem ler nem
escrever; e 13,6% concluíram o ensino fundamental; 9,1%
possuem ensino médio completo; 4,5 % possuem ensino
médio incompleto; e 4,5%, ensino superior incompleto.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que 48,1%
responderam não ter ocorrido doenças nos últimos 12
meses. Os entrevistados que confirmaram ocorrência de
doenças apontaram como sendo as mais frequentes:
diarreia (40,7%); verminoses; doenças respiratórias (3,7%
cada); problemas de pele (6,7%); viroses; problemas
respiratórios e verminoses (3,3% cada).
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Quando perguntados aonde (ou a quem)
recorrem quando precisam de atendimento de saúde, os
entrevistados disseram que 52% recorrem a hospitais
públicos; 32%, a agentes comunitários de saúde; e 4%
(para cada resposta) disseram recorrer a posto de saúde;
farmácia; hospital privado e curandeiros/ benzedeiros.
Quanto ao atendimento de saúde, 52% consideram regular;
16% afirmam não existir; 12% consideram ruim; o mesmo
percentual considerou bom;
e 8% não souberam
responder.
Quando questionados sobre atendimento ao
portador de deficiência, 68% afirmaram não existir; 16%
consideraram ruim; 8% consideraram bom; 4%
consideraram regular; e 4% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social, 68%
afirmaram não existir; 12% afirmaram que existe e que o
serviço é bom; 12% não souberam responder; 4%
consideraram ruim e o mesmo percentual considerou
regular. Outro dado de avaliação foi a qualidade do ensino,
cujos resultados mostraram que 32% consideraram regular;
24% afirmam não existir; 16%, ruim; 16% não souberam
responder; 12% consideraram bom.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 84% dos entrevistados não possuem documentação de
sua casa; 12% responderam que sim; e 4% não souberam
responder. Questionados sobre as características do
terreno, 84% dos entrevistados responderam que vivem em
área de terra firme; 8% vivem em áreas marginais de rios
sujeitas a fenômenos de terras caídas; e 8%, em áreas
inundável/ várzea/ igapó. Já quando questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dentre outros,
100% dizem que a casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
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84%, a maioria, andam a pé; 16% utilizam barca/ balsa/
lancha.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 84% afirmaram não existir e
4% (cada) afirmaram ser regular; ruim e bom.
Urbanização das ruas: 96% afirmaram não
existir; 5% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
A respeito da quantidade de menores de 18 anos
que contribuem com a renda familiar, seguem as respostas:
68% dos entrevistados afirmaram nenhum menor trabalha;
12% (cada) afirmaram que dois a três; e três ou mais
trabalham; e 8% responderam que apenas um menor
trabalha.
Analisando os gráficos, percebe-se que 60%
recebem menos de um salário mínimo; 24% recebem de
um a dois salários mínimos; 8% disseram receber de três a
quatro salários mínimos e 4% cada, sem renda e de três a
cinco salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: 80% afirmaram que não
existe segurança pública na comunidade; 12% a
consideram boa; 4%, ruim; e 4% não souberam responder.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 88% responderam que sim e 12% disseram
que gostam parcialmente. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência a família participa de
ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 52% responderam às vezes; 40%, na maioria
das vezes e 8% disseram que nunca participam. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiam a
comunidade, 44% responderam talvez/ depende; 40%, sim;
e 16% responderam não.
Visão compartilhada de futuro
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Para a maioria dos entrevistados, o aspecto mais
importante é o atendimento de saúde (68%), seguido de
qualidade de ensino (16%); curso de qualificação
profissional; assistência social; creche e atendimento ao
portador de deficiência, com 4% cada.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 56% responderam áreas de lazer/ esporte;
28%, programação cultural; 8%, cada, limpezas de ruas e
terrenos e segurança pública. Também foram questionados
sobre o que consideram mais importante entre: áreas
verdes, arborização das ruas, praias, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
qualidade do ar (64%); áreas verdes; rios e lagos e praias e
balneários (12%).
PLANO DE AÇÃO
- Construir estação de tratamento de água e
esgoto;
- Implantar coleta seletiva do lixo;
- Implantar nas escolas programas de educação
ambiental;
- Implantar programa de formação de jovens e
adultos (EJA);
- Melhorar a infraestrutura das escolas tornandoas mais atrativa e evitando a evasão escolar, com
melhorias no acervo da biblioteca, laboratório de
informática com acesso à internet e oportunidade de
alfabetização de jovens e adultos (EJA);
- Construção de praças, parques e arborização
das ruas como alternativa de lazer para os comunitários;
- Implantar posto policial na comunidade;
- Implantar serviço de assistência social na
comunidade;
- Desenvolver programas sociais que visem à
melhoria da condição de vida e da renda familiar;

920

- Promover a conscientização na população local
sobre os prejuízos ao desenvolvimento das crianças
submetidas a trabalho infantil;
- Promover legalização de 100% dos lotes.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SEMENTINHA DO SABER
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15572366
EMEIF SEMENTINHA DO SABER
Infantil e Ensino Fundamental
ALENQUER
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RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
O Projeto de assentamento Campos de Pilar foi
criado em 1985 e promulgado pelo então presidente José
Sarney.
Em 1998, os comunitários reuniram-se e
fundaram uma associação, cujo presidente nomeado foi o
Sr. Raimundo Silva dos Santos que, em conjunto com os
demais comunitários, escolheu o nome Assentamento do
Escondido. O INCRA, entretanto, sugeriu que o nome
fosse alterado para Campos de Pilar. Segundo o Instituto, o
projeto teria esse nome pelo fato de Campos significar uma
grande área e Pilar significar sustendo desta grande área,
que oferece naturalmente subsídios econômicos de
extração vegetal como: castanha do para, cumaru, e látex
extraído da seringueira.
Quanto ao aspecto geográfico, o Projeto Campos
de Pilar, limita-se ao Norte com as terras do senhor Otávio
Moraes, ao Sul com a fazenda São Francisco na localidade
Castanhalzinho, ao Oeste com a fazenda São Francisco,
que pertencia à família Martins e que hoje é uma invasão.
No início da comunidade, as principais
dificuldades eram: a estrada de acesso, que no inverno
ficava impossível de trafegar; ausência de transporte
público ou privado, pois não havia estrada; as formas de
comunicação, que eram por meio de recado ou rádio.
Atualmente, os habitantes do Assentamento
Campos de Pilar têm como fonte de renda e subsistência a
agricultura, pecuária e extrativismo. Na agricultura os
moradores vivem do cultivo de mandioca, milho, feijão,
arroz, macaxeira, etc.; enquanto que na pecuária, eles
criam bovinos, suínos e equinos. No extrativismo, ainda
hoje se pratica, de forma tradicional, a coleta de castanha
do Pará, cumaru e andiroba. No início, havia também a
extração do látex das seringueiras, todavia, com o passar
do tempo, a atividade definhou e acabou. Outra importante
fonte de renda para o assentamento é o programa Bolsa
Família, do Governo Federal.
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A comunidade possui um microssistema de
abastecimento de água (Figura 358), o qual abrange apenas
uma parte da vila por meio de encanação. O sistema
constitui-se em um poço, bomba e uma caixa de 15.000
litros, mas muitos moradores não tiveram condições de
arcar com as despesas da encanação de suas residências.
Outros moradores têm o seu próprio poço, onde no inverno
há água em abundância. No verão, alguns poços secam e
os moradores procuram os vizinhos mais próximos para
abastecerem suas residências.

Figura 357.Assentamento de Campos do
Pilar. A- visão da vila. B- micro sistema de
abastecimento de água.
Ressalta-se que, até 2010, não havia energia
elétrica em Campos do Pilar, tendo como principais fontes
de luz a lamparina, vela e lampião. Todavia, no ano em
questão, o assentamento foi contemplado com o Projeto
Luz no Campo. Referente ao transporte, hoje, os
moradores do Projeto Campos de Pilar contam com a
facilidade para locomoção, pois já existem transportes
coletivos e particulares que fazem o traslado assentamento
– zona urbana. Quanto à comunicação, hoje já se conta
com sinais de televisão, rádio e celular. Com a chegada da
energia e dos programas assistenciais, os moradores
começaram a adquirir eletrodomésticos para facilitar os
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trabalhos do dia-a-dia e comunicação, a exemplo de
celulares e geladeiras.
Em momento anterior, as moradias encontradas
eram, na sua grande maioria, simples, pequenas e em
palha, enquanto que outras eram de paredes de barro e/ou
madeira com a cobertura de palha. Atualmente, em
Campos de Pilar, encontram-se casas feitas de alvenaria
devido a benefícios do projeto de assentamento. O Protejo
conta com sessenta famílias assentadas e regulamentadas.

Figura 358. Moradias encontradas no
assentamento Campos do Pilar. A- casa de palha. Bcasa em madeira. C- Casas em alvenaria beneficiada
pelo projeto de assentamento
No assentamento são encontradas duas religiões
(Figura 359). A Religião Evangélica da Igreja Assembleia
de Deus, que iniciou em Campos do Pilar no ano de 1971,
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mais especificamente na casa do senhor Armindo Gomes,
e a Religião Católica. A capela foi inaugurada em 1985 e o
padroeiro escolhido foi São Joaquim.
O primeiro Templo Evangélico construído era de
barro e coberto com palha. O primeiro culto celebrado foi
presidido pelo Senhor Pedro Remualdo. Já em meados do
ano 2000, o Sr. Severino Pereira Ramos doou uma parte de
suas terras devidamente documentadas para a construção
de outro templo, o que ocorreu em 2005, com a
coordenação do Pastor Nildson. Além do templo, também
foi construída uma casa pastoral e um refeitório.
Atualmente o pastor do templo é o Sr. Josué Gadelha
Maciel. As festividades não têm data definida, apesar das
comemorações inerentes ao Círculo de Oração e Grupo de
Jovens.
A construção da capela católica ocorreu por
iniciativa e recursos dos próprios moradores, em especial
dos senhores Francisco Balbino e Valdemar Sena. A
princípio, a capela era de barro e coberta com palha, cuja
primeira missa foi celebrada por Frei Mário. Atualmente,
hoje a igreja é em alvenaria, tendo como coordenador o
Senhor Antonio Delival Garcia de Sena. As festividades
são no mês de Julho quando é comemorado o dia de São
Joaquim.

Figura 359. Religião em Campos do Pilar. Atemplo evangélico. B- igreja católica.
.

926

Quanto à educação, a Escola Municipal de
Ensino Infantil e Fundamental Sementinha do Saber foi
fundada no dia 26 de Fevereiro de 2002, pelo professor
Sebastião Prata de Oliveira, o qual começou a lecionar em
uma casa feita de madeira herdada de seu pai, localizada
na agro vila de Campos de Pilar, a 18 km da área urbana
de Alenquer, promovendo ensino do pré I à 4ª serie.
(Figura 360)
A construção de seu prédio atual ocorreu em
2007, no pleito do ex-prefeito Cleóstenes Farias do Vale.
A escola é em alvenaria, coberta de telhas de barro, possui
três salas de aula, uma secretaria medindo 3x7, anexada ao
prédio escolar, onde também funciona a sala de
professores e a biblioteca. Há também dois banheiros
externos e dois banheiros internos, além de uma cozinha,
que atende alunos do pré-escolar ao 9º ano, com um total
de 233 estudantes. Ressalta-se que a grande maioria destes
alunos reside distante da escola, dependendo de dois
ônibus escolares para o seu transporte.

Figura 360. Atual escola de Campos do Pilar.
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A escola conta ainda, para o seu devido
funcionamento, com dois barracões funcionando como sala
de aula, sendo um pertence à Associação de moradores e o
outro à escola, construído pelos comunitários. Esta dispõe
também de energia elétrica, poço artesiano, bebedouro
elétrico de cinco (05) torneiras, dois (02) fogões, três (03)
botijas, um (01) freezer, três (03) armários de tamanho
grande – sendo que (02) dois servem como arquivos – dois
(02) computadores e uma impressora, quatro (04) quadros
brancos, duzentas e cinquenta (250) carteiras, cinco (05)
mesas para professores, (04) televisores portáteis, um (01)
mimeografo, um (01) micro system; estes últimos em bom
estado de conservação e disponíveis ao serviço
administrativo da escola, assim, como ao uso dos alunos.
A escola em questão dispõe de um diretor; uma
coordenadora pedagógica, uma secretaria, dez professores,
quatro serventes, dois vigias e dois motoristas de ônibus
escolar. Há também conselho escolar formado por
presidente, vice-presidente, secretaria, tesoureiros e
conselheiros fiscais.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Sementinha do Saber, 91,3%
das pessoas questionadas responderam não usufruir da
coleta de lixo; 2,9% a julgam boa; 2,9%, regular; 1,4%,
ruim e 1,4% não souberam responder. Em decorrência
disso, para dar destino ao lixo produzido, todos utilizam o
método da queimada (100%).
Água: As respostas mostraram que 91,3%
utilizam poço doméstico para o abastecimento de água;
5,8%, microssistema comunitário e 2,9% classificaram
seus tipos de abastecimento como “outros”, sendo que a
água não é tratada em 92,9% dos casos. As pessoas
também foram questionadas sobre a metodologia utilizada
para o tratamento da água consumida por eles e a
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proporção das respostas foram as seguintes: 78% das
pessoas usam cloração como método para tratar a água;
8% filtram; 4% fervem; 10% responderam que utilizam
outras formas de tratamento da água. Esses dados mostram
que os entrevistados dessa escola precisam utilizar seus
próprios meios para o tratamento da água, pois essa não é
fornecida nem tratada.
Esgoto: 97,1% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto e 2,9% classificam esse serviço
como sendo bom. Por isso, a maioria (85,3%) destina
dejetos em sumidouro; 11,8%, em fossa séptica e 2,9%
despejam os dejetos a céu aberto. Esses dados mostram
que o ambiente vem sendo poluído pelos próprios
moradores, devido à falta de rede de esgoto e, em paralelo
a isso, pode-se inferir que tal prática pode vir a afetar nos
índices de doenças ocorridas.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, (78,5%),
seguida dos que possuem ensino fundamental completo
(7,7%); ensino superior completo (6,2%); ensino médio
completo (4,6%); ensino médio incompleto (1,5%) e os
que sabem ler e escrever, mas não frequentaram a escola,
com 1,5% das respostas.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
virose (29,6%), seguida por diarreia (17,4%); doenças
respiratórias (7,4%); outros (7,4%); hepatite (3,7%);
problemas de coração (3,7%); problemas ósseos e/ou de
articulações (2,8%); diabetes (2,8%); problemas de pele
(1,9%); hanseníase (0,9%); doenças mentais (0,9%) e
malária (0,9%).
As declarações mostraram que 68,3% recorrem
aos postos de saúde quando necessitam de atendimento;
15,9% recorrem a hospitais públicos para suprirem suas
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necessidades de saúde; 8,7% recorrem a farmácias e 5,8%,
a hospitais privados; 4,3%, a curandeiros/benzedeiras e
1,4%, ao atendimento comunitário de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 44,6% dizem
não existir; 19,6% julgam bom; 12,5% consideram regular;
12,5% não souberam responder e 10,7% consideram este
ruim. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 84,3% dos entrevistados declararam ser
inexistente; 2,9% não souberam responder, mostrando que
esse quesito não tem se sobressaído na realidade dos
entrevistados.
Quando questionados sobre a assistência social,
76,8% dos entrevistados testemunharam não existir; 17,4%
não souberam responder; 2,9% bom e 2,9% ruim. Outro
dado foi a qualidade do ensino, cujos resultados mostraram
que 43,8% consideraram boa; 28,1%, regular; 23,6%
disseram não existir; 3,4% dizem ser ruim e 1,1% não
souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 58,2% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno; 37,3% possuem e 4,5% não
souberam responder, revelando que a maioria não tem
segurança quanto à propriedade de sua moradia.
Questionados sobre as características do terreno, 98,6%
dos entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme e 1,4%, em áreas inundáveis (Figura 361). Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dentre outros, 37% dizem que a casa onde
moram é própria; 35,6% dizem fazer parte de
assentamento rural; 20,5% dizem morar em casa cedida e
6,8% testemunham ter obtido sua casa por posse.
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Figura 361. Tipo de terreno
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que
usam moto (24,6%); ônibus (24%); bicicleta (15,2%);
carroça/carro de boi (13,5%); andam a pé (13,5%); carro
(4,1%); cavalo/jegue/mula (2,3%); canoa/bajara (1,8% ) e
moto táxi (1,2%).
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 63,8% relatam que o
abastecimento de água não existe; 14,5 julgam este bom;
14,5% o consideram regular e somente 7,2% dizem ser
ruim.
Urbanização das ruas: 39,1% dos entrevistados
consideram a urbanização das ruas inexistente; 29%
julgam esta ruim; 21,7% consideram regular; 8,7%, bom e
1,4% não souberam responder. (Figura 362)
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Figura 362. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 78,8%
dos entrevistados disseram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha para contribuir com o sustento familiar, 9,1%
responderam que apenas 2 menores trabalham; 6,1% dos
questionados disseram que apenas 1 menor trabalha e 6,1%
que 3 ou mais menores trabalham. Quanto à renda familiar,
55,1% dos entrevistados responderam que recebem menos
de 1 salário mínimo; 39,1% que possuem renda de um a
dois salários mínimos, 2,9% disseram ter renda de mais de
cinco salários mínimos; 1,4%, de dois a três salários
mínimos e 1,4% de três a cinco salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 87%
consideram inexistente a segurança pública; 5,8% julgam
esta ruim; 4,3% a consideram boa e 2,9% não souberam
responder.
Cidadania
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Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 94,2% disseram que sim e somente 5,8%
disseram gostar parcialmente, isso chama atenção, pois as
respostas anteriores comprovam dificuldades sofridas na
comunidade, mesmo assim, os moradores gostam do local
onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 44,2%
responderam que participam na maioria das vezes; 37,7%
responderam que participam às vezes e 18,2% nunca
participam das atividades. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 76,8% dos questionados responderam que
participariam das atividades; 15,9% responderam que
talvez participariam e apenas 7,2% disseram que não
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para 91,3% dos entrevistados, o aspecto mais
importante é o atendimento a saúde; 4,3% responderam
valorizar mais a qualidade do ensino; 1,4%, o atendimento
aos portadores de deficiência; 1,4%, as creches e 1,4%
dizem consideram mais importantes os cursos de
qualificação profissional. (Figura 363)
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Figura 363. Item
importante pelos entrevistados.

considerado

mais

Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 85,5% consideram a segurança pública
como ponto mais importante; 8,7% as áreas de
lazer/esporte; 4,3% a limpeza de ruas e terrenos e apenas
1,4% consideram programação cultural um item de
extrema importância. Também foram questionados sobre o
que consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 84,1% consideram mais
importante a qualidade do ar; 13% dizem considerar as
áreas verdes e apenas 1,4% dizem considerar os rios e
lagos.
PLANO DE AÇÃO
Com relação ao saneamento da comunidade
onde a escola está inserida como PLANO DE AÇÃO
devem ser implantadas, em caráter de urgência, a coleta de
lixo e instalação de um aterro para destinação deste.
Devem ser elaboradas ações para oferecimento de água
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tratada à comunidade, pois 92,9% dos moradores utilizam
água não tratada.
Verificou-se que o meio-ambiente vem sendo
poluído pelos próprios moradores, devido à falta de rede
de esgoto. Pode-se inferir que tal prática pode vir a afetar
os índices de doenças ocorridas. Devem-se implantar,
primeiramente, fossas sépticas para depois ser feito um
sistema de tratamento adequado de maneira que os
resíduos da comunidade não contaminem os lençóis
freáticos tampouco os rios que a cercam.
Com relação à escolaridade, 78,5% dos
entrevistados possuem apenas o ensino fundamental
incompleto sendo necessária a ação de implementar
cursos, preferencialmente noturnos, para os moradores que
quiserem possam concluir seus estudos.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF DULCINEIA CAMPOS SA
Informações Básicas
Código INEP: 15577848
Escola: EMEIF DULCINEIA CAMPOS SA
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: ALENQUER
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de Locação: RURAL DE TERRA FIRME

936

RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
Comunidade Curicaca
A pesquisa de campo foi realizada por meio de
entrevistas com os moradores da comunidade de Curicaca,
localizada na zona rural a 53 km da sede do município de
Alenquer-PA. A comunidade também é conhecida como
“Vila Curicaca” e é banhada e localizada a margem
esquerda do Igarapé do Curicaca, afluente do rio
Amazonas. (Figura 364)
O nome Curicaca advém do lago existente em
frente à comunidade, chamado Lago Curicaca, cujo nome
deve a existência de muitas aves curicacas em frente ao
lago. Contribuíram no processo de crescimento da
comunidade, apesar de falecidos atualmente, Frei Guido,
Frei Rogério, Frei Everaldo e Frei Lucas. Tendo este
último, batizado esta localidade com o nome de Curicaca
já que este local era considerado o berçário dessa espécie
de ave.

Figura
comunidade

364.

Perspectiva

frontal

da

Boa parte das descrições e informações contidas
no texto advém das memórias vivas da comunidade obtida
com os mais antigos moradores dessa localidade, como a
Sra. Maria Izabel, Sr. Raimundo Bertino, Sr. Idalércio
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Ferreira Lopes, Sr. Anselmo Manoel de Sousa e o Sr.
Eduardo.
Segundo o senhor Idalércio Ferreira Lopes, que
é portador de um dos mais antigos documentos oficiais
inerentes ao povoamento local, o início da colonização do
Curicaca se deve a um sujeito conhecido como Barão,
natural de Belém-PA, que chegou em Alenquer em 1838,
junto com sua família, para explorar as terras dessa região
criando gado e cultivando a cana-de-açúcar.
Após pesquisar várias áreas, o Barão agradou-se
de certa localidade, onde está inserida atualmente a
comunidade Curicaca, para a implantação do projeto
econômico almejado, mudando-se no ano de 1840.
Barão adquiriu a posse e o título de propriedade
da terra através da carta de Sesmaria, datada em 29 de abril
de 1910 e assinado pelo governador do estado do GrãoPará, Martinho de Sousa Albuquerque. O Agrimensor
(engenheiro) Milton Mergulhão foi o sujeito que, nas suas
atribuições legais, veio demarcar as terras dessa região.
Esta propriedade, no total, estendia-se desde a
boca do Igarapé do Curicaca até a boca do lago do
Paracari, medindo 7 mil metros de frente por 2 léguas de
fundo (13.200 metros) fazendo divisa com as localidades
Jaraquituba, Baixão e Fazenda Capintuba.
Ressalta-se que o Barão foi o primeiro
proprietário dessa terra, que, após seu falecimento, deixoua de herança para seu filho, o senhor Pedro Alexandrino, o
qual a vendeu para o Major José da Costa Homem, que
deixou de herança para os seus três filhos que eram: Dr.
Esteliano da Costa Homem, Sra. Angelina da Costa
Homem e Dr. José da Costa Homem Filho.
O crescimento da vila se deve muito à senhora
Angelina da Costa Homem Guimarães. Tendo Angelina
recebido um lote de terra do irmão, Dr. Esteliano, doou
uma parte para a prefeitura, com intuito de formar um
povoado e o restante da terra vender para as pessoas que
quisessem negociar terrenos ou comprar as áreas de
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madeira de lei existente no terreno, ou só as madeiras. As
madeiras de lei que havia em ambulância eram o
jacarandá, itaúba, entre outras.
Alguns compradores não chegaram a cumprir
com o combinado, não pagando sua dívida, levando a
Dona Angelina a buscar outra forma de pagamento dos
devedores na forma de um alqueire de farinha de
mandioca, equivalente a 60 quilos, todos os anos em data
pré-estabelecida. Assim, a localidade tornou-se um
povoado com onze famílias inicialmente, cujos anfitriões
eram Sr. Raimundo Gomes de Farias, Sra. Maria Júlia, Sr.
João Figueira, Sr. Manoel Vieira, Sr. Luiz Bertino,
Sr. Colombiano Marvão, Sr. João Sardinha
Salomão, Sr. Edmundo, Sr: Hermógenes Pinto, Sr. João
Caetano da Costa.
Antes, a região do Curicaca era terra de criação
de gado e cavalo e, com a instalação das famílias,
desenvolveu-se a agricultura com o plantio de milho,
feijão, arroz, e etc. Em 1953, houve uma grande enchente
na região, levando muitas famílias a imigrarem para a
comunidade do Curicaca, onde até os dias atuais existem
seus descendentes.
Segundo Maria do Rosário Vieira, de acordo
com os relatos que ouvira de sua mãe, Dona Dorvina
Vieira Batista, Curicaca começou a ser habitada por meio
de Sra. Gertrude, conhecida como Dona Generosa, e do
senhor Manoel, conhecido como Chirola, os quais vieram
para a região fugidos da perseguição contra os cabanos.
Nisto, pouco depois, outras famílias vieram com a mesma
intenção. Dorvina também contava que conhecia pessoas
com marcas da escravidão, a exemplo de Francisca, mais
conhecida como Pretinha. Assim, não se tem uma data
exata de quando surgiu a comunidade de Curicaca.
A comunidade, até 2003, tinha uma escola de
taipa, coberta de palha com o nome de Amadeu Simões em
homenagem ao professor que lutou pelo desenvolvimento
da educação nessa região. O transporte era através de
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canoa a vela, carro de dois bois, cavalo, e etc. A
comunicação somente era feita através de cartas e recados
orais. O esporte apresentava o clube de futebol
Independente, que logo passou para São Cristóvão e mais
tarde, para São Francisco Futebol Clube.
A comunidade
A comunidade possui um cemitério de nome
Apuchi, mais conhecido como Apuí. O cemitério recebeu
esse nome pelo fato de ter havido naquele local uma árvore
cujo nome era apuchi. Esse local era o antigo porto de
embarque e desembarque, e a árvore passou a ser o ponto
de referência utilizado pelos comunitários.
Houve também no local um comissário de
polícia, sendo que o primeiro foi o senhor Ivo Batista,
tendo como agente o senhor Miguel Pereira. O segundo
comissário foi o Manoel Sena e o terceiro o senhor
Anselmo Manoel de Sousa. Conta-se também com um
trapiche de embarque e desembarque de passageiros e
cargas no período da cheia.
Atualmente, a comunidade possui energia
elétrica, posto telefônico, abastecimento de água,
comércios, duas igrejas católicas, uma do sagrado Coração
de Jesus e outra do São Francisco, e três igrejas
evangélicas. Há também capatazia da colônia de
pescadores, delegada sindical, associação de moradores e
agente comunitário de saúde.
Devido
à
comunidade
ter-se
tornado
relativamente grande, foi necessária uma divisão do
território, resultando em seis pequenas comunidades, a
citar
Vila do Curicaca; Meio Centro; Laguinho do
Curicaca; Mocambo do Curicaca;
Boa Vista do
Curicaca; Carmo do Curicaca.
Assim, a comunidade Curicaca passou a limitarse com outras localidades que antes faziam parte de seu
território, que são Boa Vista, Carmo ou Cafezal, Mocambo
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ou Cidade Nova, Paracari, Laguinho, Meio Centro,
Jaraqui, Ponta Grande.
A economia é baseada na fabricação de farinha
de mandioca, criação de gado, criação de abelha, lavoura
de milho, feijão, extração de madeira, transporte terrestre e
fluvial.
Há pouco tempo foi construída, na comunidade,
o primeiro barco de médio porte, pois até então era comum
somente a construção de pequenas embarcações, como
canoas e cascos de bajara.
A região do Curicaca dispõe de uma variedade
de ilhas naturais, como Ilhas das Pombas, Pau – Mulato e
Prainha. A partir do ano de 1998, a comunidade passou a
ter um agente de saúde, o senhor Gondelim Magalhães dos
Santos, que passou a fazer o cadastro das famílias. Os
registros foram os seguintes.
•
cadastradas;
•
cadastradas;
•
cadastradas;
•
cadastradas;
•
cadastradas;
•
cadastradas;
•
cadastradas;
•
cadastradas;
•
cadastradas;
•
cadastradas;

Em

1998

existiam

69

famílias

Em

1999

existiam

71

famílias

Em

2000

existiam

73

famílias

Em

2001

existiam

77

famílias

Em

2002

existiam

78

famílias

Em

2003

existiam

79

famílias

Em

2004

existiam

86

famílias

Em

2005

existiam

87

famílias

Em

2006

existiam

88

famílias

Em 2007 até 2012 existiam 112 famílias
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Ressalta-se que faltam famílias a serem
cadastradas, devido ao fato de terem suas casas na
comunidade, mas só a frequentarem no período da
enchente. Estas famílias vêm de outras comunidades,
quando suas terras e casas estão inundadas.
A comunidade possui uma escola polo,
anteriormente chamada Amadeu Simões, que se restringia
a um prédio pequeno em alvenaria, sendo construído
posteriormente um novo prédio escolar, maior e amplo,
também em alvenaria, de acordo com as normas do MEC
(Ministério da Educação).
Essa escola foi inaugurada no ano de 2003. Por
meio da lei n.º 497/2003, a escola passou a se chamar
Dulcinéia Campos Sá, onde funcionam os níveis
fundamental e médio e dispõe de transporte escolar.
Educação
A escola começou por iniciativa da Sra.
Machica, que ensinava os alunos em sua própria casa nos
meados da década de 40, segundo a memória viva Sr.
Domingos Santos da Silva. Posteriormente, a professora
foi substituída por Rosa Duarte, Tutica, Labibe, João
Paulino, Neide, Raimunda Feliz e Raimundo Paz.
Em l946, as professoras se chamavam
Celeste e Maria do Rosário, conhecida como Mimi, que já
ministravam suas aulas no barracão da comunidade. Nessa
época, os alunos estudavam a alfabetização básica,
cartilhas semelhantes ao que seria hoje da primeira a
quinta série. Os que finalizavam esta última fase, já
poderiam tornar-se professor da comunidade.
O primeiro grupo escolar que construíram
na comunidade possuía estrutura em madeira e telhado de
palha, no período da administração do prefeito de
Alenquer, José Valente. Nesse grupo lecionavam as
professoras Nazita e Francisca. Posteriormente, o então
prefeito João Ferreira ordenou a demolição do prédio para
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a construção de outro novo, que foi iniciado, mas não foi
finalizado, todavia as professoras continuavam lecionando.
Na administração do prefeito Sr. Edson
Macedo, foi construído outro colégio, com o nome de
Amadeu Simões. Nesse colégio trabalhavam as
professoras: Maria de Lourdes, Socorro Maia, Socorro Sá,
Ana Pinto, etc. Na administração de João Damasceno
Figueiras, Sílvio Campos, um dos vereadores de Alenquer,
conhecido como Sílvio Curicaca, filho da localidade,
intercedeu junto ao prefeito, para a construção de um novo
colégio na comunidade.
O colégio foi construído e foi inaugurado
no dia 27 de abril de 2003. Em homenagem ao vereador
Silvio Curicaca, que conseguiu a construção da obra, a
escola recebeu o nome de sua mãe, Dulcinéia Campos Sá.
(Figura 365)

Figura 365. Escola Dulcinéia Campos Sá.
Religião
A comunidade Curicaca possui duas
igrejas católicas que, como de costume no catolicismo,
recebem os nomes de seus padroeiros. São elas São
Francisco e Sagrado Coração de Jesus.
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No início da comunidade, as pessoas festejam
em homenagem a São Francisco, tornando-se uma
tradição, sendo festejado até os dias atuais. No começo, a
festa era celebrada no dia 26 de outubro com o
levantamento do mastro a partir das 17 horas. O festejo
ocorre durante nove noites e, ao encerramento da festa
religiosa, tem-se a festa dançante.
Depois de alguns anos, decidiram construir a
igreja, e por decisão da maioria, não aceitaram que o São
Francisco continuasse sendo o padroeiro devido a, antes de
sua festividade, algumas pessoas saírem esmolando de
casa em casa onde, além disto, houve desavenças entre a
família que tomava conta do santo e as pessoas da
comunidade. Então, revendo essa situação, optaram como
novo patrono para a comunidade o Sagrado Coração de
Jesus.
Não se sabe a data exata que foi inaugurada a
igreja do Sagrado, mas se sabe que a primeira igreja era
somente um barracão. Nessa época, a senhora Zulma
Simões de Macedo, ao voltar de Belém, traz uma imagem
do Sagrado Coração de Jesus e doa a comunidade.
As festas do Sagrado Coração de Jesus passaram
a ser festejadas no mês de julho e do são Francisco no mês
de outubro. Nos dias atuais, houve mudanças e algumas
melhorias na comunidade, tais como: mais participações
nos cultos dominicais, mais empenho nas preparações de
cursos na paróquia de Alenquer para a realização de alguns
sacramentos como batizados, crisma, primeira eucaristia,
casamentos e outros.
A primeira capela, ainda coberta de palha, foi
construída na presidência do Sr. João Caetano da Costa. A
igreja atual foi construída na presidência do Sr.
Hermógenes Pinto. Em frente à igreja do Sagrado Coração
de Jesus, foi construída uma praça na gestão do ex-prefeito
Sr. Edson de Batista de Macedo. A praça chama-se
Merandolino Batista da Macedo. (Figura 366)
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Figura 366. Religião Católica. Igreja Sagrado
Coração de Jesus e levantamento do mastro na
festividade de São Francisco.
Quanto à religião evangélica, os primeiros cultos
eram realizados em frente das casas. Aos poucos alguns
comunitários aderiram à prática. Posteriormente,
resolveram construir sua igreja para se reunirem aos
domingos, quartas e sextas-feiras. Os fundadores da igreja
na comunidade foram o pastor Zequinha com ajuda de
Carlos Almeida da Silva, Paulo Oliveira, Sebastião
Rodrigues e Manoel de Jesus Araújo, sendo o terreno
doado por José Francisco Nascimento.
Nos dias 26 e 27 de Novembro de 2000, a igreja
foi inaugurada com dois dias de celebrações religiosas.
Todos os anos, no mês de aniversário, comemora-se com
banquetes, e todos os comunitários são convidados sem
distinção de religião. A igreja é frequentada por 3 famílias
e é composta por 22 membros entre adultos e criança.
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Figura 367. Templo evangélico da comunidade.

Em 25 de maio de 2004, iniciou-se a atividade
da Igreja da Paz na comunidade. Em 2006, foi consagrado
um líder da igreja na comunidade, o qual foi reconhecido
pelo pastor Vitório, da rede da igreja da Paz de Santarém,
preparando-se assim um projeto para implantação de um
templo da igreja na comunidade. A construção do templo
deu-se início no dia 05 de maio de 2008, estando ainda em
construção. (Figura 367)
Cultura
Com a implantação da igreja católica, houve um
enriquecimento de manifestações culturais por meio das
comemorações das festas dos padroeiros e outros eventos,
como encontros de igrejas e comunidades. A origem da
comunidade se confunde com a origem da igreja católica
na comunidade, visto que a igreja surgiu com o
povoamento da comunidade há várias décadas.
Existiam quadrilhas onde somente os mais
antigos eram permitidos dançar, havendo também o xote, o
lundu, valsa, bolero e a desfeiteira.
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A desfeiteira é uma brincadeira na qual há
recitação de versos. Os instrumentos usados pelos
tocadores das músicas eram violões e cavaquinhos.
As roupas utilizadas nas danças eram feitas pelos
próprios dançarinos. Havia também festejos onde os
homens se vestiam de mulheres e as mulheres de homens,
todos utilizando bastantes adereços. Posteriormente,
verifica-se a perda desta identidade. Mantém-se a
quadrilha devido ao incentivo da escola local, mas apenas
os jovens dançam.
No período das festividades do “Sagrado”, faziase uma junção de comunidades, ou seja, pessoas de outros
lugares vinham em grupo apresentar suas tradições durante
o evento. Havia novenas, com a festa sendo realizada no
período de 07 a 15 de julho.
Na culinária destacavam-se as iguarias da época
como: rala-rala, tarubá, tacacá, mingau de arroz doce, bolo
de mandioca, angu de milho branco, leite de onça e etc.
Todas essas iguarias eram vendidas no arraial. As
primeiras danças apresentadas nessa comunidade foram: o
marambiré, muzuk, dundum, desfeiteira, dança do tipiti,
xote e pastorinha, além do bloco de carnaval “os
mascarados”. Depois surgiram outras danças, como
quadrilha, dança de capoeira, carimbó, sete cearenses e a
dança do marfinzeiro.
Uma das principais manifestações folclóricas
que ocorriam na comunidade eram grupos carnavalescos.
O Sr. Cassiano ia de casa em casa pedindo as moças e
rapazes para fazerem parte de um bloco carnavalesco,
reunindo várias pessoas de outras comunidades para
prestigiar esse acontecimento. Após se apresentarem
diversos blocos compostos por pessoas de diferentes
comunidades, havia a escolha da melhor fantasia,
apresentação e dança. No encerramento do carnaval, eram
feitas outras apresentações como lundu, desfeiteira e
pastoril. Em cada apresentação eram premiadas as
melhores.
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Segundo Manoel de Sousa, ex-comissário desta
comunidade, nas manifestações folclóricas da comunidade
Curicaca, e até mesmo em toda a região, houve grande
mudança principalmente com relação às danças, porque as
danças atuais não tem mais significado como antigamente.
Um dos motivos para essa mudança foi devido ao
falecimento, desmotivação ou mudança daqueles que
incentivavam as atividades.
Faz parte da cultura da comunidade as serestas
com batida de violão. As serestas ocorriam sob o comando
de Miguel Pereira, Leonardo Martins, Valdinor e
Adalberto Fernandes. Mais tarde, alguns jovens deram
continuidade às serestas que, segundo comentários locais,
“tocavam os corações de algumas jovens e aborreciam os
pais das mesmas”.
O desfile de 07 de Setembro, até 1998, era
regido pelos tambores da igreja São Francisco, quando
surgiu a primeira banda marcial da escola local, sob a
responsabilidade do professor Elinaldo de Sousa
Rodrigues. A banda era composta por 18 componentes,
todos eram alunos da 4ª e 5ª série do ensino fundamental.
A tradição permanece e a banda incrementou tanto em
alunos quanto em instrumentos manuseados.
Saúde
A memória viva, Dona Tereza Maria da Costa,
79 anos, informa a respeito da saúde na comunidade em
anos anteriores, que eram considerados “médicos” os pajés
e os curandeiros, os quais faziam as garrafadas de casca de
árvores, de folhas e de raízes para o combate das doenças
ou, quando não, ensinavam remédios caseiros para ser
feito pelo próprio doente, pois, na época, o acesso era
demasiado difícil, impossibilitando o transporte de
enfermo à cidade.
Não havia agente de saúde, apenas um
senhor de nome Anselmo que ajudava as pessoas com
remédios para combater a malária, e a senhora Socorro da
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Silva Sá Pereira, já falecida, que auxiliava os demais
aplicando remédios. No decorrer do tempo, houve
melhorias e hoje a comunidade já conta com um agente de
saúde, o Sr. Gondelim Magalhães dos Santos, campanha
de vacinação e estradas de acesso, as quais permitem as
ambulâncias da sede do município transportar os enfermos.
As principais doenças que afetavam as pessoas
da comunidade Curicaca, eram o impaludismo (malária),
poliomielite (paralisia infantil), tétano (mal pegado),
caxumba (papeira), disenteria (diarreia), conjuntivite (dor
do olho) e hepatite. As doenças atualmente que agravam a
saúde dos comunitários são a gripe (virose), câncer,
hipertensão arterial (pressão alta), diarreia, tuberculose,
hanseníase.
Economia
Antigamente, a economia da comunidade de
Curicaca era baseada na produção de mandioca, milho e
feijão. Para vender os seus produtos, se fazia necessário o
atravessador, pois o acesso à cidade era difícil. O
atravessador cobrava mil réis para fazer a venda da
produção. O transporte de comunitários para a cidade
ocorria por meio canoas.
A comunidade era pouco povoada, com casas
distantes umas das outras, e vivia, na grande maioria, da
pesca e da caça.
Atualmente, a economia da comunidade
ainda é baseada na agricultura, e entre as atividades,
destaca-se a produção da farinha de mandioca e a pesca do
pirarucu, pacu, tucunaré, bocó, pirapitinga, curimatã,
pescada, entre outros. A comunidade ainda dispõe de
comunitários
funcionários
públicos,
aposentados,
comerciantes, empresários (donos de ônibus e de barco) e
empregados.
Transporte
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Segundo o Sr. Domingos Santos da Silva, 88
anos de idade, o transporte era muito difícil na comunidade
antigamente, pois se baseava na utilização de canoas
movidas à vela ou a remo, que demoravam cerca de três a
cinco dias para chegar até a cidade.
Posteriormente, alguns barcos a motor iniciaram
a fazer o trajeto Curicaca-Alenquer zona urbana. O
primeiro barco foi o de Joaquim Bertodo, sem nome.
Depois surgiu o barco do Sr. Ezequiel, cujo nome não foi
lembrado. Posteriormente veio B/M Foguete do Sr.
Flaviano. Atualmente, a embarcação Carlos Junior é a
única que permanece a fazer este trajeto. O primeiro barco
a fazer linha para Santarém foi o B/M Ideal do Sr.
Saturnino.
Quanto ao transporte terrestre motorizado, este
antigamente inexistia devido à ausência de estradas, havia
apenas ramais. Todavia, após a abertura de estradas, a
situação mudou. O primeiro carro a realizar o transporte de
passageiro à zona urbana de Alenquer foi o do Sr. Chico
Cipó. Atualmente, há um ônibus particular diário,
chamado Trans Curicaca, que faz o transporte diário,
exceto aos domingos. O Trans Curicaca chegou a realizar
linhas para Santarém e Monte Alegre uma vez por semana,
ambas desativadas hoje em dia.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Dulcinéia Campos Sá, 99,1%
das pessoas questionadas responderam não usufruir da
coleta de lixo e 0,9% não souberam responder, com isso, o
destino dos resíduos produzidos e não coletados – de
acordo com as respostas – é a queimada (73,2%); outros
entrevistados dizem que enterram esses resíduos (25,9%) e
0,9% despejam o lixo na mata.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por rede geral de abastecimento (73,2%); poço
doméstico (17%); e por microssistema comunitário (9,8%).
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Dos entrevistados, 97,8% declaram que a água é tratada e
as formas de tratamento utilizadas são: filtragem (52,2%);
a cloração (46,4%) e a fervura (1,4%).
Esgoto: 98,2% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto; 0,9% dizem que este quesito é
bom e 0,9% o julgam regular, com isso, a maioria (42,5%)
destina dejetos ao céu aberto; 29,2%, em fossa séptica;
27,4%, em sumidouros e 0,9%, na rede geral de esgoto.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuem ensino fundamental incompleto (60%), seguida
dos que possuem ensino fundamental completo (48,8%);
os que possuem ensino médio completo (10,9%); ensino
superior incompleto (7,3%) e os possuidores de ensino
superior completo (3,6%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (25,8%), seguida por verminoses (11,3%); doenças
respiratórias (7,3%); problemas ósseos e ou articulações
(4,6%); diabetes (4%); malária (2,6%); câncer (2%);
hepatite (2%); hanseníase (1,3%); dengue (0,7%);
problemas de pele (0,7%); problemas de coração (0,7%) e
febre amarela (0,7%). Ressalta-se que o percentual de
26,5% disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostram que 39,3% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 29,6% recorrem a
postos de saúde; 15,6%, a farmácia; 5,9%, a
curandeiros/benzedeiras; 5,2% recorrem a médico de plano
de saúde; 3,7%, a médicos do plano de saúde e 0,7%, a
hospitais privados.
Quanto ao atendimento de saúde, 46,8% dos
entrevistados o consideram regular; 29,7%, inexistente;
17,1%, ruim e 6,3%, bom. Em relação ao atendimento aos
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portadores de deficiências, 58,7% dos entrevistados
declararam ser bom; 24%, regular; 15,4%, ruim e 1,9%
não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
66,4% dos entrevistados testemunharam não existir; 20,9%
a julgam regular; 7,3%, ruim; 3,6% não souberam
responder e 1,8% consideram bom. Outro dado de
avaliação foi a qualidade do ensino, cujos resultados
mostraram que 47,3% consideraram bom; 43,6%
consideram este item regular; 8,2% o julgam bom e 0,9%
não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 67,6% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno; 17,6% possuem e 14,7% não
souberam responder, dessa forma a falta de formalidade
fica visível na maioria das respostas sobre esse aspecto em
questão. Questionados sobre as características do terreno,
97,3% dos entrevistados responderam que vivem em área
de terra firme e somente 2,7% em áreas inundáveis (Figura
368). Já quando foram questionados se a casa onde moram
era própria, cedida, alugada, dente outros, 96,4% dizem
que a casa onde moram é própria; 2,7% dizem que sua
residência é cedida e 0,9% dizem que ter obtido a
residência por posse.

Figura 368. Situação do terreno
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Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que: a
maioria, 22,6%, usa ônibus; 17,9% andam a pé; 15,4%
usam bicicleta; 13,7%, carroça/carro de boi; 10,1% andam
de moto; 7,3% utilizam canoa/bajara; 5,3%, carro; 3,9%,
barca/balsa//lancha;
2,2%,
moto
táxi;
1,4%,
cavalo/jegue/mula e 0,3% utilizam Van/kombi.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 75,9% relatam que o
abastecimento de água é bom; 21,3%, regular; 0,9%, ruim;
0,9% disseram que não existe abastecimento de água e
0,9% não souberam responder.
Urbanização das ruas: 66,4% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 24,5%
disseram ser ruim; 7,3%, regular e 1,8% não souberam
responder. (Figura 369)

Figura 369. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em 70%
das respostas, os entrevistados confirmaram que nenhum
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dos menores de 18 anos trabalha; 17,3% responderam que
1 apenas trabalha; 9,1% dos questionados disseram que
dois menores trabalham e 3,6% responderam que três ou
mais menores contribuem com a renda familiar. Quanto à
renda familiar, 46,8% recebem menos de 1 salário mínimo;
41,4% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos; 7,2%
não possuem renda e 4,5% recebem de 2 a 3 salários
mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 44,5%
consideram a segurança pública ruim; 41,8% julgam não
existir; 9,1%, regular e 4,5%, bom. Tais dados fornecem
base para a inferência de que há ocorrência de violência
urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 98,2% disseram que sim e 1,8% disseram que
gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que,
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 75,3%
responderam que participam às vezes; 17,5%, na maioria
das vezes e 7,2% nunca participam das atividades. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 45,8% responderam talvez;
28% participariam e 26,2% não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (52,4%), o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para
16,9%, o item mais importante é o atendimento aos
portadores de deficiência; 12,9% responderam cursos de
qualificação profissional; 11,3%, qualidade do ensino; 4%,
assistência social e 2,4% julgam mais importante a
existência de creches. (Figura 370)
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Figura 370. Item
importante pelos entrevistados

considerado

mais

Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 86,4% consideram a segurança pública;
5,5%, programação cultural e 4,5%, áreas de lazer/esporte.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 61,6% consideram mais importantes a
qualidade do ar; 30,4%, os rios e lagos; 6,3% consideram
mais importante as áreas verdes e 1,8%, as
praias/balneários.
PEDEOP
IDENTIFICAÇÃO e VÍNCULO:
Participaram da pesquisa 14 professores da
escola Dulcineia Campos Sá, sendo que destes, 85,7% são
do sexo feminino e 14,3% do sexo masculino. A maioria
dos entrevistados (64,3%) tem idade entre 31 a 40 anos
(Figura 371).
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Figura 371. Intervalos de idade dos
professores que responderam questionário do PEDEOP
na escola Dulcineia Campos Sá.
LOCAL DE TRABALHO:
A maioria dos professores entrevistados (78,6%)
é concursada (Figura 372), e 21,4% dos professores
entrevistados têm vínculo de contrato de trabalho na
escola. O tempo de serviço é de 02 a 30 anos, sendo que a
maioria dos concursados (54,5%) e contratados (66,7%)
tem tempo de serviço de 11 a 15 anos, dados na tabela
abaixo:
Tabela 1. Gráficos indicando tempo de
serviço dos professores que responderam questionário
do PEDEOP na escola Dulcineia Campos Sá, medidas
em %.
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Figura 372. Concursados

Figura 373. Contratados
Em relação ao segmento em os professores
lecionam, os resultados apresentam que um professor atua
na Educação Infantil, pré-escola, 06 professores atuam no
ensino fundamental séries iniciais e 13 professores no
ensino fundamental séries finais. Sendo que os professores
do ensino fundamental de séries iniciais em sua maioria
lecionam para o terceiro e quinto ano (Figura 374).
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Figura 374. Segmento de atuação dos
professores do Ensino fundamental – séries iniciais Escola Dulcineia Campos Sá.
Estes professores que lecionam no ensino
fundamental de séries iniciais atuam nas disciplinas
apresentadas na Figura 375.

Figura 375. Disciplinas de atuação dos
professores do Ensino fundamental – séries iniciais Escola Dulcineia Campos Sá
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Dos professores que lecionam no Ensino
fundamental séries finais, 10 atuam no sexto e oitavo ano e
08 professores atuam no sétimo e nono ano (Figura 376).
Quanto às disciplinas ministradas por esses professores, as
que envolvem maior quantidade de professores são: Ensino
Religioso, Ciências, Educação Física e Matemática (Figura
376).

Figura 376. Segmento de atuação dos
professores do Ensino fundamental – séries finais Escola Dulcineia Campos Sá.
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Figura 377. Disciplinas de atuação dos
professores do Ensino fundamental – séries finais Escola Dulcineia Campos Sá.
Nenhum dos professores entrevistados possui
outra atividade na escola e todos trabalham apenas na
escola Dulcineia Campos Sá.
FORMAÇÃO e MOTIVAÇÃO:
Todos os professores que atuam na escola
Dulcineia Campos Sá, que participaram dessa pesquisa,
possuem ensino médio completo, sendo a formação de
professores o antigo Normal. Com relação à escolaridade
de nível superior, 41,7% dos professores possuem
graduação completa e 58,3% possuem graduação
incompleta. Sendo 100% das áreas de graduação desses
professores em Licenciatura Plena. Dos professores que
possuem ou estão cursando graduação 70% é em
instituição pública federal, e apenas 30% em instituição
privada. Da formação de nível superior desses professores
88,9% é na modalidade presencial e 11,1% no segmento de
ensino a distância.
A minoria desses professores entrevistados
(42,9%), já participou de algum curso/programa de
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formação continuada ou capacitação didática. Desses, a
maioria (53,3%) realizou em instituição pública municipal
(Figura 378). Metade cursou em modalidade presencial e a
outra metade, à distância.

Figura 378. Tipo de instituição de
curso/programa de formação continuada ou
capacitação didática - Escola Dulcineia Campos Sá.
Todos os professores vinculados à escola desta
pesquisa, que responderam aos questionários de PEDEOP,
afirmaram que consideram que os conhecimentos teóricos
e práticos adquiridos durante sua formação são plenamente
adequados aos programas das disciplinas que lecionam.
Em seguida serão elencadas em grau de
importância as opiniões sobre as razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores, apresentadas nos próximos oito gráficos.
Com relação à falta de tempo em função de
carga horária em duas ou mais escolas, a maioria (57,1%)
respondeu regular a essa informação (Figura 379).
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Figura 379. Razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: falta de tempo em função de carga horária
em duas ou mais escolas.
Com relação à falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola, a maioria (57,1%)
respondeu esse ser um fator importante para auxiliar no
aumento de procura para aprimoramento e atualização dos
professores (Figura 380).

Figura 380. Razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: falta de comunicação e divulgação dos
cursos na escola.
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A falta de compromisso institucional com a
formação docente é uma razão que a maioria dos
professores que participaram dessa pesquisa, responderam
de maneira indiferente e pouco importante para auxiliar no
aumento de procura para aprimoramento e atualização dos
professores (Figura 381381).

Figura 381. Razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: falta de compromisso institucional com a
formação docente.
A falta de vontade e motivação profissional são
fatores que a maioria (50%) desses professores, que
participaram dessa pesquisa, considera como um fator
importante para auxiliar no aumento de procura para
aprimoramento e atualização dos professores (Figura 382).
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Figura 382. Razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: falta de vontade e motivação pessoal.
A falta de programas de incentivos por parte das
Secretarias de Educação é uma das razões que divide a
opinião dos professores da escola Dulcineia Campos Sá
que participaram como entrevistados do PEDEOP, sendo
que 28,6% consideram muito importante, 28,6%
consideram regular e outros 28,6 % foram indiferentes
(Figura 383).

Figura 383. Razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
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professores: falta de programas de incentivos por parte
das Secretarias de Educação.
Outro aspecto também considerado importante
pela maioria (42,9%) desses professores é a falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e do município (Figura 384)

Figura 384. Razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e município.
A falta de possibilidades operacionais em função
da distância física é um aspecto que a maioria (35,7%) dos
professores da escola Dulcineia Campos Sá considera
como um fator importante para auxiliar no aumento de
procura para aprimoramento e atualização dos professores
(Figura 385).
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Figura 385. Razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: falta de possibilidades operacionais em
função da distância física.
A falta de recursos financeiros também é uma
razão que a maioria (50%) desses professores considera
como um fator importante para auxiliar no aumento de
procura para aprimoramento e atualização dos professores
(Figura 386).
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Figura 386. Razões que limitam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: falta de recursos financeiros.
Os professores expressaram a opinião sobre as
razões
que
estimulam
sua
busca
pelo
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.).
Nos próximos gráficos seguem a ordem de prioridade para
diversos motivos que afetam essa opinião.
O primeiro motivo que estimula os professores
da escola Dulcineia Campos Sá, que participaram como
entrevistados
do
PEDEOP,
à
busca
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.), é
o interesse pessoal que foi considerado muito importante
para maioria (92,9%) desses professores.
Outra razão para medir o estímulo desses
professores
na
busca
aprimoramento/atualização
profissional (participação em cursos, eventos, acadêmicocientíficos, workshops etc.), é o incentivo da Secretaria da
Educação, considerado por 35,7% e 28,6% muito
importante e importante, respectivamente (Figura 387).
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Figura 387. Razões que estimulam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: incentivo por parte da Secretaria de
Educação.
A melhoria do desempenho profissional é uma
das razões consideradas muito importante e importante por
todos os professores no que diz respeito ao estímulo para
busca
do
aprimoramento/atualização
profissional
(participação em cursos, eventos, acadêmico-científicos,
workshops etc.).
A melhoria de função/salário na escola é uma
das razões consideradas muito importante e importante por
todos os professores no que diz respeito ao estímulo para
busca
do
aprimoramento/atualização
profissional
(participação em cursos, eventos, acadêmico-científicos,
workshops etc.).
A oferta de equipamentos de apoio para
docência como ex: computador, internet, kits de formação,
entre outros, é uma das razões consideradas muito
importante e importante por todos os professores no que
diz
respeito
ao
estímulo
para
busca
do
aprimoramento/atualização profissional (participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc.).
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Grande parte dos professores dessa escola
considera como pouco importante quando a razão para o
estímulo para busca do aprimoramento/atualização
profissional (participação em cursos, eventos, acadêmicocientíficos, workshops etc.) a oferta de eventos, como
exemplo: cursos, palestras, workshops entre outros, na área
de interesse de cada um deles (Figura 388).

Figura 388. Razões que estimulam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: oferta de equipamentos de eventos.
A maioria (42,9%) dos professores dessa escola
informa ser muito importante para busca do
aprimoramento/atualização profissional, a participação em
cursos, eventos, acadêmico-científicos, workshops etc., no
que diz respeito à implementação de temáticas novas e/ou
diversificadas (Figura 389).

969

Figura 389. Razões que estimulam o
aprimoramento e/ou atualização profissional desses
professores: temáticas novas e/ou diversificadas.
A grande maioria dos professores (92,9%) da
escola Dulcineia Campos Sá Esperança II considera
positiva a vontade de que sejam ofertados cursos em prol
de melhor desempenho de suas atividades de ensino. Ainda
sugeriram tipos e temas de possíveis cursos que possam
auxiliar em tais atividades, sendo que a maioria (31,3%)
sugeriu em prioridade cursos de pós-graduação e em
segundo lugar (18,8%) cursos de orientações pedagógicas
(Figura 390).
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Figura 390. Sugestão de cursos em prol de
melhor desempenho de suas atividades de ensino.
A maioria (85,7%) dos professores dessa escola
que respondeu ao questionário do PEDEOP não se
considera apto a participar de cursos de educação
continuada se o curso for a distância. Grande parte dos que
não se consideram aptos explicam que a causa é a
dificuldade de acesso à internet e falta de capacitação em
informática (Figura 391).

Figura 391. Motivos pela falta de aptidão dos
professores em participar de curso (s) e/ou educação
continuada a distância.
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Os próximos gráficos hierarquizarão a visão do
professor por medidas do grau de importância de fatores
que motivam a atuação do professor. Com relação aos
recursos didáticos para implementar práticas, inclusive
laboratórios, a maioria dos professores considera muito
importante (Figura 392).

Figura 392. Grau de importância no estímulo
dos professores dos recursos didáticos para
implementação de práticas e/ou laboratórios.
O tempo destinado para trabalhar os conteúdos
teóricos e práticos, também é considerado regular pela
maioria dos professores dessa escola que participaram da
pesquisa do PEDEOP (Figura 393).
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Figura 393. Grau de importância no estímulo
dos professores do tempo destinado para trabalhar os
conteúdos teóricos e práticos.
Melhores salários, articulação entre alunos e o
bom desempenho dos alunos são fatores considerados
muito importante e importante para todos os professores
entrevistados da escola Dulcineia Campos Sá.
O interesse dos alunos, qualificação e
atualização em conteúdos específicos, possibilidade de
assumir cargos administrativos e salas de aula adequadas,
são razões consideradas muito importantes ao estímulo das
atividades desses professores (Figuras 394, 395, 396, 397,
398, 399, 400, 401, 402 e 403)
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Figura 394. Grau de importância no estímulo
dos professores – Interesse dos alunos.

Figura 395. Grau de importância no estímulo
dos professores – Qualificação e atualização em
conteúdos específicos.
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Figura 396. Grau de importância no estímulo
dos professores – possibilidade de assumir cargos
administrativos.

Figura 397.Grau de importância no estímulo
dos professores – salas de aula adequadas.
O número adequado de alunos em sala de aula, o
diálogo com outros professores sobre questões da
disciplina, atuação em processo de gestão participativa e
trabalho em um só lugar são razões consideradas
importantes ao estímulo das atividades desses professores
(Figura 398, Figura 399, Figura 400, Figura 401).
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Figura 398. Grau de importância no estímulo
dos professores – Número adequado de alunos em sala
de aula.

Figura 399. Grau de importância no estímulo
dos professores – diálogo com outros professores sobre
questões da disciplina.
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Figura 400. Grau de importância no estímulo
dos professores – atuação em processo de gestão
participativa.

Figura 401. Grau de importância no estímulo
dos professores – trabalhar em um só local.
Os próximos gráficos hierarquizarão a visão do
professor por medidas do grau de importância de fatores
que motivam o aluno. Com relação à convivência social,
articulação dos conteúdos e sua relação com a realidade
socioambiental e cultural, integração dos espaços de
cidadania Escola-Comunidade, maior inclusão social,
estímulo docente e relação professor-aluno e salas de aula
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adequadas, os professores respondem ser fatores muito
importante ao estímulo da aprendizagem dos alunos
(Figuras 402 a 407)).

Figura 402. Grau de importância no estímulo
dos alunos – convívio social.

Figura 403. Grau de importância no estímulo
dos alunos – articulação dos conteúdos e sua relação
com a realidade socioambiental e cultural.
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Figura 404. Grau de importância no estímulo
dos alunos – integração dos espaços de cidadania
Escola-Comunidade.

Figura 405. Grau de importância no estímulo
dos alunos – maior inclusão social.
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Figura 406. Grau de importância no estímulo
dos alunos – estímulo docente e relação professoraluno.

Figura 407. Grau de importância no estímulo
dos alunos – salas de aula adequadas.
Com relação ao grau de importância ao estímulo
dos alunos no que se referem a participação da família e
aprendizado por meio de atividades lúdicas e participativas
todos os professores responderam que são motivos muito
importante e importante.
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Com relação aos programas e/ou projetos
dirigidos aos alunos, facilidade de acesso a informações
via internet, facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer e acesso a fontes bibliográficas
variadas, os professores responderam serem fatores
importantes ao estímulo da aprendizagem dos alunos
(Figuras 408 a 411).

Figura 408. Grau de importância no estímulo
dos alunos – programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos.

Figura 409. Grau de importância no estímulo
dos alunos – facilidade de acesso a informações via
internet.
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Figura 410. Grau de importância no estímulo
dos alunos – facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer.

Figura 411. Grau de importância no estímulo
dos alunos – acesso a fontes bibliográficas variadas.
Com relação a metodologias de ensino voltadas
para memorização de conteúdos, expectativa de melhoria
de vida e trabalho com a formação escolar e facilidade de
deslocamento para escola, os professores respondem ser
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regular ao estímulo da aprendizagem dos alunos (Figuras
412 a 415).

Figura 412. Grau de importância no estímulo
dos alunos – metodologias de ensino voltadas para
memorização de conteúdos.

Figura 413. Grau de importância no estímulo
dos alunos – expectativa de melhoria de vida e trabalho
com a formação escolar.
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Figura 414. Grau de importância no estímulo
dos alunos – facilidade de deslocamento para escola.
A merenda escolar, referente ao estímulo da
aprendizagem dos alunos, é considerada muito importante
e importante para maioria dos professores (Figura 415).

Figura 415. Grau de importância no estímulo
dos alunos – merenda escolar.
TEMAS TRANSVERSAIS:
Dos professores da escola Dulcineia Campos Sá
que participaram do PEDEOP, a maioria 66,7% já teve
acesso à orientação oficial para o ensino de sua
área/disciplina. Sendo que 100% destes incorporaram as

984

ideias e sugestões apontadas por orientações oficiais para o
ensino.
A grande maioria dos professores da escola
Dulcineia Campos Sá, (92,9%), trabalha algum tema
transversal integrado em suas disciplinas. Sendo o mais
citado (25%) é o tema Meio Ambiente (Figura 416). A
maioria dos professores (66,7%) ainda faz parceria desses
temas com outras disciplinas além das trabalhadas por eles
(Figura 417). Ciências é a disciplina que mais representa
parceria em outra nas questões de temas transversais.

Figura 416. Temas transversais trabalhados
em sala de aula na Dulcineia Campos Sá.

Figura 417. Disciplinas que trabalham temas
transversais em parceria Dulcineia Campos Sá.
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A maioria (69,2%) dos professores da Dulcineia
Campos Sá conhece o Projeto Político Pedagógico (PPP)
da escola. Sendo que deste a maioria, 72,7% dizem que o
PPP contempla temas transversais. A educação sexual é o
tema mais trabalhado por essa escola (53,8%). Na Figura
418 segue a lista dos temas trabalhados através do PPP na
escola Dulcineia Campos Sá.

Figura 418. Tema transversais temas
trabalhados através do PPP na escola Dulcineia
Campos Sá.
Na definição dos temas a serem trabalhados nas
disciplinas nos eventos escolares de integração (ex: feira
de ciências, exposições, etc.), 85,7% dos professores
dizem estar orientada pela transversalidade. A grande
maioria dos professores (90%) diz que o desenvolvimento
dos
temas
nesses
eventos
é
conduzido
multidisciplinarmente. Todos os professores dizem estar
motivados a realizar e participar desse tipo de eventos e
julgam como alto o interesse do alunado em participar
desse tipo de eventos.
No que diz respeito ao grau de interesse dos
alunos a determinados temas, foi elencado pelos
professores o nível desse interesse. Percebe-se que os
assuntos que mais despertam de muito alto interesse dos
alunos são: esporte, lazer e cultura regional. Os temas que
mais despertam alto interesse dos alunos são: saúde,
doenças sexualmente transmissíveis, profissão, emprego e
renda, equipamentos tecnológicos e eletrônicos, cultura
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regional e bem estar social. Os assuntos que mais
despertam médio interesse dos alunos são: meio ambiente
da região, questões étnicas, problemas ambientais locais e
globais, saúde do corpo e saúde mental, violência. Todos
os temas são apresentados na tabela 2, e os demais não
citados aqui são classificados como baixo interesse ou
indiferente pelos alunos.
Tabela 2. Gráficos indicando grau de
interesse dos alunos a diversos temas, medidas em %.
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INFRAESTRUTURA
DE
APOIO
PEDAGÓGICO
Todos os professores que responderam ao
questionário PEDEOP da escola Dulcineia Campos Sá,
informaram que a escola só possui sala de aula de
infraestrutura pedagógica. A maioria respondeu que o
espaço físico da escola é suficiente, mas não é adequado
(tabela 3).
Tabela
3.
Gráficos
indicando
a
disponibilidade de recursos materiais e infraestrutura
na escola Dulcineia Campos Sá, medidas em %.

Todos dizem que a mobília da escola não é
suficiente e 80% dos professores informaram que essa
mobília não é adequada. Com relação às instalações a
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maioria (80%) diz que não é suficiente e metade dos
professores diz que as instalações não são adequadas, já a
outra metade diz ser adequadas. No que diz respeito à
manutenção da escola, os professores têm pontos de vista
diferentes: metade dos professores considera a manutenção
suficiente e adequada, a outra metade não considera
suficiente e nem adequada.
Os professores se dividem ao considerarem
suficientes os equipamentos e materiais didáticos da
escola, metade acha que não suficientes e a outra metade
acha suficientes. Porém 100% dos professores
responderam que esses equipamentos e materiais não são
adequados para as atividades na escola. Todos os
professores destacam que todos esses recursos são muito
importantes como apoio pedagógico e melhor desempenho
do processo de ensino aprendizagem, inclusive laboratório
de ciências e informática. Apenas 42,9% dos professores
utilizam outro espaço em suas aulas, além da sala de aula,
sendo que todos que utilizam dizem ser o espaço da área
da escola.
Apenas 40% dos professores utilizam recursos
de tecnologia da informação e comunicação em sua
disciplina. E apenas 28,6% dos professores dizem que seus
alunos utilizam recursos de informática e da internet como
apoio às atividades de sua disciplina por conta própria.
Todos os professores dizem que não existem na escola
projeto de informática educativa e capacitação de projetos
como TV escola, rádio pela educação, etc.
Metade dos professores diz existir na escola
materiais de apoio didático-pedagógico (filmes,
documentários, séries educativa, etc.), a outra metade de
professores informa que não existem esses materiais na
escola. 100% dos professores dizem que não há na escola
cursos de capacitação para o uso de materiais audiovisuais
de apoio didático-pedagógico. A grande maioria (92,9%)
dos professores que utiliza esses materiais de apoio diz que
tais materiais não são adequados e nem atualizados para
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atender as demandas da disciplina trabalhada.
Todos
os professores avaliam como muito importante e
importante os materiais audiovisuais como instrumento de
apoio didático-pedagógico para as disciplinas que
trabalham. Na Figura 419, podemos verificar que a maioria
dos professores da escola Dulcineia Campos Sá nunca
utilizam materiais audiovisuais como instrumento de apoio
didático-pedagógico para as disciplinas que trabalham.
81,8 % dos professores dizem produzir os próprios
materiais didáticos com recursos disponíveis em seu
ambiente (ex: rochas, plantas, animais, etc.).

Figura 419. Frequência de utilização
materiais audiovisuais como instrumento de apoio
didático-pedagógico na escola Dulcineia Campos Sá.
BIBLIOTECA E SALA DE LEITURA:
Todos os professores que participaram da
pesquisa PEDEOP da escola Dulcineia Campos Sá,
informam que o acervo bibliográfico da escola não é
suficiente e 85,7% desses professores dizem que esse
acervo também não é adequado. 100% desses professores
responderam que o espaço físico onde estão os livros não é
adequado e nem suficiente, também dizem em 100% de
afirmação que a mobília onde os livros estão não é
suficiente e 80% dos professores informa que essa mobília
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não é adequada. 100% dos professores dizem que as
instalações onde estão o acervo bibliográfico não são
suficientes e 75% dos professores dizem que essas
instalações não estão adequadas. 75% dos professores
dizem que a manutenção dos recursos materiais e
infraestrutura onde está o acervo bibliográfico não são
suficientes e 100% dos professores informam que essa
manutenção não é adequada. 75% dos professores
informam que não há computadores suficientes na escola,
e 100% dos professores informam que os computadores
não são adequados para as atividades de docência. Não
existe climatização na escola.
A maioria dos professores (61,5%) informa que
o acervo bibliográfico da escola não é adequado para
atender \sua disciplina e 38,5 % dos professores dizem que
esse acervo é parcialmente adequado. Na Figura 420,
podemos observar que a literatura infantil ocupa maior
espaço no acervo bibliográfico da escola Dulcineia
Campos Sá. 92,3% dos professores afirmam que seus
alunos não utilizam biblioteca/sala de estudo como apoio
aos estudos de sua disciplina.

Figura 420. Áreas do acervo bibliográfico da
escola Dulcineia Campos Sá.
LIVRO DIDÁTICO:
Quando questionados sobre a distribuição dos
livros na escola pelo PNLD, a maioria dos professores
(69,2%) informou que a escola recebe livros pelo PNLD, e
30,8% informaram que às vezes a escola recebe livros pelo
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PNLD. Quanto à escolha dos livros, os que responderam
afirmativamente 75% dizem ser a Secretaria Municipal ou
Estadual que escolhe o livro e 25% dizem não saber de
quem é a responsabilidade de escolha desses livros.
Quando questionados sobre a utilização dos
livros didáticos ofertados pela escola, todos informaram
que os utilizam. A maioria, 52,6%, diz utilizar também
outros livros para complementar as atividades de docência.
A maioria (35,7%) dos professores não sabe os critérios de
escolha dos livros didáticos utilizados em aula. 72,7% dos
professores que utilizam o livro didático informam que ele
contribui para o alcance dos objetivos da disciplina que
ministram. Informações tabela 4.
Tabela 4. Gráficos indicando informações
sobre livro didático que serão utilizados em sala de
aula, medidas em %.
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Os professores assinalaram “SIM”, “NÃO” ou
“PARCIALMENTE”, para algumas afirmativas sobre os
livros didáticos, que seguem na tabela 5.
Tabela 5: Gráficos indicando graus
contribuição dos livros didáticos para diversos fatores,
medida em %.
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PLANO DE AÇÃO
Optou-se por escolher a problemática da Saúde e
Meio Ambiente, visto que a pesquisa Socioambiental
realizada nas comunidades, em seus Relatórios Finais,
apontou índices elevados de problemas de saúde em seus
vários aspectos.
Para valorizar o Resgate da Memória Local foi
sugerido, como já existem alguns registros da comunidade,
elaborar um livro contendo a história da comunidade.
Com relação ao saneamento da comunidade,
onde a escola está inserida, como PLANO DE AÇÃO
devem ser implantadas, em caráter de urgência, a coleta de
lixo e a instalação de um aterro para destinação desse lixo;
com relação ao abastecimento de água são necessárias
implementações de poços artesianos que abasteçam toda a
comunidade com água potável e de boa qualidade, e o
quesito mais preocupante está relacionado ao destino do
esgoto que é inexistente, devem-se implantar
primeiramente fossas sépticas para depois ser feito um
sistema de tratamento adequado de maneira que os
resíduos da comunidade não contaminem os lençóis
freáticos tampouco os rios que a cercam.
A questão da educação também preocupa, pois
50% da comunidade não possui o fundamental completo, a
ação necessária para reverter esses dados seria oferta de
curso noturno para aqueles da comunidade que desejarem
finalizar seus estudos.
A assistência social não contempla todos os
moradores, tampouco os serviços de saúde ofertados, uma
maior quantidade de visitas de agentes de saúde deveria ser
a medida mais imediata.
A maioria da população já participou de ações
comunitárias e não se oporiam em participar de novas
ações, portanto reunir os locais em ações de melhoria é o
ponto principal que norteará todas as PLANO DE AÇÃO
para essa comunidade.
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Com relação à escola da comunidade as ações
necessárias, mais voltadas a adequações do material
didático e equipamento, são a oferta de cursos,
principalmente, de informática, além de uma ação de
incentivo ao término da graduação de grande parte dos
docentes que ainda não a fizeram.
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CROQUI
Cuamba-curicaca
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SAO RAIMUNDO VI
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15579565
EMEIF SAO RAIMUNDO VI
Ensino Fundamental
ALENQUER
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola São Raimundo VI, 100% dos
entrevistados declararam não usufruir de coleta de lixo e
direcionam 50% desse material para ser queimado como
destino final, e 50% despejam na mata.
Água: As respostas dizem que 75% do
abastecimento são feitos por através poço doméstico, e
25%, em bicão/cacimba. Dos entrevistados, 100%
declaram que a água não é tratada.
Esgoto: todos entrevistados declararam não
possuir rede pública de esgoto, por isso a maioria, 100%,
despeja ao céu aberto.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
66,7%, o restante (33,3%) não sabe ler/escrever.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
37,9% viroses, 20,7% outras doenças, 20,7% diarreia,
13,8% doenças respiratórias, 6,9% hepatite;
As declarações mostram que 83,3% recorrem à
farmácia; 16,7% à farmácias.
Quanto ao atendimento de saúde, 100% dos
entrevistados declararam não existir. Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências, 100% dos
entrevistados declararam ser inexistente.
Quando questionados sobre a assistência social,
100% dos entrevistados testemunharam não existir. Outro
dado de avaliação foi à qualidade do ensino, onde os
resultados mostraram que 38,5% o julgam bom, 38,5% não
souberam responder, 23,1% consideraram o serviço
regular.
Habitação
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Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 60% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno, 40% possuem. Questionados sobre
as características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 83,3% dizem que a casa
onde moram é própria, 16,7%, cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
28,1% utilizam bicicleta, 15,6%, moto, 15,6% utilizam
carroça, 15,6% responderam que andam a pé, 9,4%
disseram que utilizam carro, 9,4%. ônibus, 6,3%, van.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
54,5% das respostas, os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 18,2% dizem
que 1 menor trabalha, 18,2% responderam que três ou mais
menores contribuem com a renda familiar, e 9,1%
responderam que dois menores trabalham. Quanto à renda
familiar, 58,3% recebem menos de 1 salário mínimo;
33,3% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos, e 8,3%
relatam não possuir renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: todos entrevistados julgam
não existir. Tais dados fornecem base para a inferência de
que há ocorrência de violência urbana na referida
localidade.
Cidadania
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Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 45,5% responderam que gostam
parcialmente; 36,4% disseram que sim; 18,2%, não. Por
outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 75% responderam que só
participam às vezes e 25% responderam que participam na
maioria das vezes. E quando perguntados se participariam
de projetos que beneficiariam sua comunidade, 33,3%
disseram que participariam; 33,3% responderam talvez, e
33,3% disseram não.
Visão compartilhada de futuro
Para 75% dos entrevistados, o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde, e 25% consideram
mais importante a qualidade do ensino.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 50% disseram que consideram a limpeza
de ruas e terrenos, 33,3% consideram a segurança pública;
8,3%, áreas de lazer/esporte, 8,3%, programação cultural.
Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 50% consideram mais
importantes as áreas verdes; 41,7% consideram mais
importantes a qualidade do ar; e 8,3% responderam os rios
e lagos;
PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação para a comunidade, o
resgate da memória local em forma de documento deverá
ocorrer, bem como o questionário para confecção da
Pesquisa e diagnostico da Estrutura e organização
Pedagógica da Escola, que auxiliará em ações diretamente
relacionadas à Escola e a Educação. No entanto um plano
de ação decorrente do DSA já pode ser executado de
imediato. Trata-se do tratamento de água, que é apenas
filtrada, mas deve ser também clorada para evitar doenças
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comuns ao trato gastrointestinal como diarreia e
verminoses. Outro relato que evidenciou preocupação da
comunidade em manter as áreas verdes pode ser facilmente
executável com uso de lixo reciclável como garrafas pet
para confecção de mudas de árvores nativas para plantio e
manutenção das áreas verdes da comunidade, assim como
a limpeza sob forma de mutirão de ruas e terrenos
abandonados.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SAO SEBASTIAO ACARAPI
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15017303
EMEF SAO SEBASTIAO ACARAPI
Infantil e Ensino Fundamental
ALMEIRIM
BAIXO AMAZONAS
RURAL
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DIAGNÓSTICO

SOCIOAMBIENTAL

-

DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola São Sebastião, 100% afirmam
não existir coleta de lixo. Com isso, todo o lixo (100%) é
queimado.
Água: Quanto à fonte de abastecimento: 62,5%
afirmaram que provém de micro abastecimento
comunitário/poço doméstico e 37,5%, de rio/açude/lago/
igarapé ou nascente. Dos entrevistados, 75% afirmaram
que a água é tratada e 25% afirmaram que não há
tratamento. Quanto ao tipo de tratamento, 100% afirmaram
ser clorada.
Esgoto: 100% afirmaram a não utilização deste
serviço. Quanto ao destino do esgoto: 75% deixam os
resíduos a céu aberto/ vala e 25% utilizam fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
que possuem ensino fundamental incompleto. Nesse nível,
registramos 87,5% e 12% no ensino superior completo.
Saúde
O resultado da pesquisa foi a ocorrência de
doenças nos últimos 12 meses: As doenças de maior
ocorrência foram: diarreia com 36,4%; hepatite; problemas
respiratórios; viroses e “outros”, com 9,1% cada; e 27,3%
afirmaram que não houve casos de doenças.
As declarações mostram que 37,5% recorrem a
hospitais públicos; com 25% cada, posto de saúde; hospital
privado e “outros”; 12,5% agentes comunitários de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 50%
consideram regular; 25% consideram bom e 12,5%
consideram ruim e o mesmo número, 12,5% afirmam não
existir.
Quando questionados sobre atendimento ao
portador de deficiência, 100% afirmam não existir.
Quando questionados sobre a assistência social, 50%
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afirmam não existir; dos 50% que afirmam existir, 37,5%
consideram o serviço regular e 12,5%, ruim. Outro dado de
avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 50% consideraram regular; 37,5%, bom;
12,5% consideram ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados
obtidos, que, em 75% dos casos, os entrevistados não
possuem documentação e 25% possuem. Questionados
sobre as características do terreno, 75% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme e 25% em
áreas inundáveis. Já quando questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dentre outros, 100%
dizem que a casa onde moram é própria, como mostrado
no gráfico.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que
utilizam canoa/bajara e barca/balsa/lancha (21% cada);
moto (15,4%); outros transportes que não esses (30,8%); e
7,7% responderam que andam a pé.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação ao
abastecimento de água, 100% dos entrevistados afirmaram
que a comunidade onde eles vivem não possui esse
serviço.
Urbanização das ruas: 87,5% afirmaram não
existir e 12,5% classificam como ruim. (Figura 421)
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Figura 421. Urbanização das ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
A respeito da quantidade de menores de 18 anos
que contribuem com a renda familiar, seguem as respostas:
75% dos entrevistados afirmaram que nenhum menor
contribui com a renda e 25% responderam que apenas três
ou dois menores trabalham.
Analisando os gráficos, percebe-se que 50%
possuem de um a dois salários mínimos; 37,5%, menos de
um salário mínimo mensal/ renda ocasional e 12,5%
possuem mais de dois a três salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: 75% afirmam não existir e
25% o classificam como ruim.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% responderam que sim. Quando
perguntados com que frequência a família participa de
ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 62,5% às vezes e 37,5% às vezes. E quando
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perguntados se participariam de projetos que beneficiam a
comunidade, 87,5% responderam que sim e 12,5%, não.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (62,5%) o
aspecto mais importante é o atendimento de saúde, seguido
de 25% curso de qualificação profissional; 12,5%
qualidade de ensino. (Figura 422).

Figura 422. Item considerado mais importante
pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 50% responderam segurança; e 25%
cada, limpeza de ruas e terrenos e áreas de lazer/
esporte.Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas verdes,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 75% consideram mais
importantes as áreas verdes e 25%, a qualidade do ar.
PLANO DE AÇÃO
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Como plano de ação para essa comunidade
optou-se por escolher realizar o resgate de memória local,
e a pesquisa e diagnóstico da estrutura e organização
pedagógica para detectar os problemas na escola da
comunidade. O questionário aplicado à comunidade
auxiliou na primeira das ações que consiste em reunir os
comunitários em ações de melhoria, sendo esse o ponto
principal que norteará todas as PLANO DE AÇÃO para
essa comunidade, a primeira delas é reivindicar junto aos
órgãos competentes por meio de representações da
comunidade uma área para esporte e lazer, essa iniciativa
aproxima os comunitários e incentiva mais ações de
melhoria.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SAO JOAO VILA SARACURA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15017532
EMEF SAO JOAO VILA SARACURA
Infantil e Ensino Fundamental
ALMEIRIM
BAIXO AMAZONAS
RURAL
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola São João, quanto à coleta de
lixo, 99% afirmam não existir; 1% considerou regular. Em
relação ao destino do lixo produzido e não coletado, os
entrevistados disseram que: 76% do lixo são queimados e
22%, enterrados.
Água: As respostas dizem que 54,3% do
abastecimento são feitos por poço doméstico; 43,8%, por
micro abastecimento comunitário, e 1,9% é feito em
açudes rio/açude/igarapé. 100% dizem que a água chega
sem tratamento. Porém, os comunitários utilizam seus
próprios métodos para tratamento caseiro: 93,1% utilizam
o cloro; 2% cada, outros.
Esgoto: Quando questionados sobre a rede de
esgoto, as respostas formas as seguintes: 100% afirmam
não existir. Sobre o destino do esgoto do banheiro ou
sanitário as repostas foram as seguintes: a céu aberto
(55,5%); sumidouro (33,6%); fossa séptica (10,9%).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, 76,5% dos entrevistados
possuem ensino fundamental incompleto; 10,8% possuem
ensino fundamental completo; 3,9%, cada, possuem ensino
médio incompleto; sabem ler e escrever, mas não
frequentaram a escola e; 2,9%, cada, não sabem ler nem
escrever; 1%, cada, ensino superior incompleto e ensino
superior completo. Quanto à qualidade de ensino, 63,8%
consideram o ensino bom; 30,5%, regular; 2,9% não
souberam responder; 1,9% afirmam não existir e 1% ruim.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
doenças respiratórias (22,2%); viroses (16,7%); diarreia
(15,1%); problemas do coração (7,1%) e 22,2% disseram
não haver casos de doença.
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As declarações mostram que 39,8% utilizam
posto de saúde; 31,5% recorrem a hospitais públicos;
10,2%, farmácia; 7,4%, hospitais privados; 6,5%, agentes
comunitários
de
saúde;
4,6%
vão
a
curandeiros/benzedeiros.
Quanto ao atendimento de saúde, 32,4%
afirmam não existir; 31,4% consideram bom; 26,7%
consideram regular; 9,5% consideram ruim. Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências, 81,7%
afirmam não existir; 4,8% cada: consideram ruim, bom e
regular; 3,8% consideram ruim o atendimento.
Quando questionados sobre a assistência social,
60,6% dos entrevistados testemunharam não existir; 11,5%
não souberam responder; 7,7% consideram regular; 4,8%
consideram ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 69,2% dos entrevistados não possuem o documento de
propriedade do terreno onde moram; 27,9% possuem;
2,9% não souberam responder. Questionados sobre as
características do terreno, 98,9% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme e 1,1% vive
em áreas marginais a rios, sujeitos a fenômenos de terras
caídas (Figura 423). Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente
outros, 84,8% dizem que a casa onde moram é própria;
12,4% cedida; 1,9% assentamento rural e 1% outros.
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Figura 423. Situação do terreno
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
andam de canoa/bajara (31,1%); a pé (14,6%) moto (12%);
bicicleta (11,6%); carroça (10,9%); moto-táxi (9,4%) e
1,1% carro.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 49,5% afirmam não existir o
serviço de abastecimento de água; 41,9% o consideraram
bom; 6,7%, regular e 1,9%, ruim.
Urbanização das ruas: 72% afirmam não
existir; 23% consideram regular e 5% ruim. (Figura 424)
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Figura 424. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
53,4% das respostas, os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 23,3% disseram
que 4 ou mais trabalham; 13,6% responderam que 2
menores trabalham; 9,7% dos questionados disseram que 1
menor trabalha. Quanto à renda familiar, 75,2% possuem
menos de 1 salário mínimo; 22,9% possuem de 1 a 2
salários; 1% sem renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: Dos entrevistados, 76,2%
afirmam não existir; 10,5% consideram regular; 6,7%
ruim; 6,7% bom.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 99% disseram que sim e 3,8% dizem que
gostam parcialmente; 1% não gosta. Esse resultado chama
atenção ao fato de que, apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
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grupos, etc.), 56,7% dizem que participam às vezes; 26,9%
participam na maioria das vezes e 16,3% nunca. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade: 78,1%, sim; 19%, talvez/depende e 2,9%,
não.

Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados, o aspecto mais
importante é o atendimento a saúde (92%); creche (4%) e
assistência social (4%). (Figura 425)

Figura 425. Item considerado mais importante
pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 52,4% consideram áreas de lazer/esporte;
20% cada, programação cultural e segurança pública;
7,6%, limpeza de ruas e terrenos. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
33,3% consideram rios e lagos; 32,4%, a qualidade do ar;
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24,8%, áreas verdes; 6,7%, praias e balneários e 2,9%,
consideram a arborização de ruas.
PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação para essa comunidade
optou-se por escolher realizar o resgate de memória local,
e a pesquisa e diagnóstico da estrutura e organização
pedagógica para detectar os problemas na escola da
comunidade.
O questionário aplicado à comunidade no item
DSA auxiliou na escolha primeira das ações que consiste
em reunir os comunitários. Uma vez reunidos, priorizarão
as ações, como reivindicar junto aos órgãos competentes,
por meio de representações da comunidade, uma área para
esporte e lazer. Essa iniciativa aproxima os comunitários e
incentiva mais ações de melhoria urgentes, como
tratamento da água, que deve ser no mínimo filtrada e
clorada. De acordo com os entrevistados, esse tratamento
não ocorre, o que implica problemas de saúde pública
como doenças comuns, dentre elas diarreia e verminoses.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF NOVO HORIZONTE
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15523209
EMEIF NOVO HORIZONTE
Ensino Fundamental
ALMEIRIM
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Novo Horizonte – São Damião,
das pessoas questionadas, 95,2% responderam não usufruir
da coleta de lixo e 4,8% disseram que o serviço é ruim.
Dada a inexistência ou má qualidade do serviço, o destino
dos resíduos produzidos e não coletados – de acordo com
as respostas – é a queimada (100%).
Água: De acordo com as respostas, 85,7%
dizem que o abastecimento é feito por poço doméstico e
14,3% dizem que seu abastecimento provém de
microssistema comunitário. Dos entrevistados, 57,1%
declaram que a água é tratada e a forma de tratamento
utilizada é a cloração (100%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto, com isso, 71,4% destina dejetos a
céu aberto; e 23,8%, em sumidouros.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
que sabem ler e escrever, mas não frequentaram a escola
(53,8%), seguida dos que possuem ensino fundamental
completo (15,4%); os que não sabem ler nem escrever
(15,4%); os que possuem ensino médio completo (7,7%) e
os que possuem ensino superior incompleto (7,7%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
verminoses (33,3%), seguida por dengue (19% dos casos);
hepatite (14,3%); hanseníase (9,5%); problemas ósseos e
ou articulatórios (4,8%); problemas de coração (4,8%);
leptospirose (4,8%) e febre amarela (4,8%). Ressalta-se
que o percentual de 4,8% disse não ter havido ocorrência
de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
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As declarações mostram que 27,6% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 55,2% recorrem a
postos de saúde; 6,9%, à farmácia; 3,4%, a
curandeiros/benzedeiras e 6,9% agentes de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 5,9% dos
entrevistados o consideram regular; 64,7%, ruim e 29,4%,
bom. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 4,8% dos entrevistados declararam ser bom;
4,8%, regular e 90,5% declararam não existir.
Quando questionados sobre a assistência social,
76,2% dos entrevistados disseram não existir; 4,8% a
julgam regular; 9,5%, ruim e 9,5% consideram bom. Outro
dado de avaliação foi a qualidade do ensino. Os resultados
mostraram que 61,9% consideram este item regular; 4,8%
o julgam ruim e 33,3% disseram não existir.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 71,4% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno; 19,1% possuem e 9,5% não
souberam responder, dessa forma a falta de formalidade
fica visível na maioria das respostas sobre esse aspecto
questionado. Questionados sobre as características do
terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem
em área de terra firme. Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente
outros, 100% dizem que a casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
usam ônibus (28%); 13,3% andam a pé; 10,7% usam
bicicleta; 18,7%, carroça/carro de boi; 25,3% andam de
moto; 1,3%, moto táxi e 2,7% andam a cavalo/jegue/mula.
Meio ambiente
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Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água é inexistente.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
61,9% das respostas, os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 14,3%
responderam que 1 apenas trabalha; 19% dos questionados
disseram que dois menores trabalham e 4,8% responderam
que três ou mais menores contribuem com a renda
familiar. Quanto à renda familiar, 66,7% recebem menos
de 1 salário mínimo; 33,3% possuem renda de 1 a 2
salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 4,8%
consideram a segurança pública ruim e 95,2% julgam não
existir.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 95,2% disseram que sim e 4,8% dizem que
gostam parcialmente. Esse resultado chama atenção ao fato
de que apesar de todas as dificuldades, os moradores
gostam do local onde vivem. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência a família participa de
ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 57,1% responderam que participam às vezes;
19% na maioria das vezes e 23,8% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade; 52,4%
participariam; 28,6%, talvez e 19% não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (95%) o aspecto
mais importante é o atendimento à saúde e 5%, a qualidade
do ensino. (Figura 426).
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Figura 426. Item considerado mais importante
pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 95,2% consideram a segurança pública e
4,8% consideram as áreas de lazer/esporte. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
30% consideram mais importantes a qualidade do ar;
33,3% os rios e lagos; 33,3% as áreas verdes e 3,3% as
praias/balneários.
PLANO DE AÇAO
De acordo com os dados levantados no DSA
dessa comunidade verificamos que não há serviço de
coleta de lixo, portanto, como plano de ação para essa
comunidade foi escolhida o estímulo à coleta seletiva de
lixo. Ao separar o lixo domiciliar os moradores poderão
vender o material reciclado produzido e reverter o valor
para benefícios para a comunidade, poderão ainda utilizar
o lixo orgânico como adubo.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF OSVALDO MELO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
O resgate da memória é uma atividade de
pesquisa que requer uma atenção especial do pesquisador,
por se tratar de uma busca de reconstrução de algo já
vivido, que muitas vezes se encontra guardado no
imaginário de uma pessoa ou um grupo de pessoas que
viveram aquele momento histórico. De acordo com Le
Goff (2006, p.471), “a memória, na qual cresce a história,
que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para
servir ao presente e ao futuro”.
Partindo dessa premissa, o resgate da memória
da comunidade de Santa Cruz, no município de Aveiro, é
fruto de uma primeira aproximação dos pesquisadores com
uma realidade vivida por sujeitos históricos em um dado
momento de suas vidas. Esses dados são importantes para
se compreender como esse bairro foi se estruturando,
organizando para chegar ao que é hoje.
Os primeiros habitantes da comunidade eram
índios Mundurukus conhecidos como Caras Pretas, que
trabalhavam e cultivavam a terra. As lideranças eram
definidas pelos mais antigos, sendo o comando do cacique
ou do pajé. Plantavam maniva e seus machados eram de
pedra e suas panelas de barro. As roças eram da
propriedade de todos (tupã-mbaé). Sua economia era
baseada na plantação de mandioca (mani), batata (iutica),
kará, banana (pakovã) e de coleta de frutos da mata como
uxi, cacau, açaí, bacaba (wakawa), buriti, castanha e
outras. Estes primeiros habitantes fogem da comunidade
na Cabanagem, se escondendo na mata.
Eram povos artesãos que usavam algodão para
fazer redes e o barro para fazer alguidares, panelas,
igaçabas, fornos e louças. As armas eram o arco e a flecha
usados tanto para a caça como para a guerra. As festas
(pocaré) eram uma forma de agradar a Deus através de
suas danças. Também as lendas são muito utilizadas como
forma de promover uma relação harmônica com os
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recursos naturais, tendo importante papel na cultura da
comunidade. O “batelão” era meio de transporte utilizado
pelos comerciantes para troca de mercadorias na região
ribeirinha.
Os primeiros padres que chegaram à
comunidade eram jesuítas, que usavam canoas como meio
de transporte e traziam medicamentos para os moradores,
pois não havia farmácias na comunidade e todos se
tratavam com remédios caseiros. Muitos padres morreram
de malária e nesta ocasião se seguia o ritual indígena de
enterrá-los com seus bens (relógios de ouro, missais,
bíblias, etc.).
O Sr. Antonio Oliveira, descendente cearense,
conta que ao chegar à comunidade havia poucas casas,
afastadas umas das outras. Por trás das casas havia um
grande cafezal que sustentava muitas famílias, além da
farinha, do cará e da batata. O dono da roça de café dividia
a plantação pelos moradores e todos trabalhavam em
conjunto de forma que a cada dia se terminava a roça nos
fundos de um dos moradores até que se fizessem todos os
roçados. Os roceiros levavam seus instrumentos de
trabalho (terçado e a enxada) e o alimento e o dono da roça
era responsável pela bebida, o tarubá. Também era comum
a caça e a pesca.
Dona Fuluca (Lourença Oliveira) chega à
comunidade ainda criança, nos anos 40, junto com os
primeiros seringueiros de origem nordestina para explorar
borracha. Ela conta que, na sua infância e mocidade, havia
muitas atividades culturais na comunidade, como os
cordões de pássaros, o boi Brilha Ouro, e a Dança do
Lodum. As roupas eram confeccionadas pelos brincantes
para as festas de São Tomé, Santo Antonio e de Nossa
Senhora de Nazaré, quando se faziam fogueiras com
danças (lodum, valsa, mazurca, xote, bolero) a seu redor.
No mês de junho festejavam-se os santos Saõ
João, São Pedro e São Marçal quando se faziam fogueiras
de paneiros e “mata velho”, além de quadrilhas animadas
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com violino, pandeiros, tambor, recoco e matraca. Havia
também a “difeiteira” quando um homem recitava um
verso para uma mulher e ela respondia recitando também
uma poesia. As principais lendas eram as do Papa Bucho e
da Cobra Grande.
Como patrimônio arquitetônico, a comunidade
conta com a Escola Osvaldo de Melo, construída em 1966
com duas salas de aula separadas por um corredor, para
atender alunos da 1ª a 4ª séries. Em 1994 foi implantado o
Sistema Modular de Ensino, para dar sequência às séries
básicas. Em 2002 foi implantado o ensino médio que
também funciona em módulos. Para atender a demanda
crescente, no mesmo ano foi feita a ampliação do prédio
que hoje conta com quatro salas de aula, diretoria,
banheiros, cozinha e área livre.
A Igreja de Nossa Senhora de Nazaré, com
festejos realizados em 29 de dezembro a 06 de janeiro,
atrai inúmeros fiéis à procissão religiosa. É o prédio mais
antigo da comunidade, datando de 1950, sendo construído,
onde era o antigo cemitério, por moradores de Fordlândia
acompanhados pelo Frei Tiago, já que a comunidade não
oferecia mão de obra qualificada para tal. O prédio é
construído em blocos de barro em formato de caixa, postos
para secar e em seguida usados para formar as paredes.
Como não havia padre na comunidade, Frei Tiago
realizava cerimônias a cada dois meses. Os Srs. Raimundo
Santana, Afonso Pedroso, Caboquinho e João Prego
faziam os cultos dominicais nos demais domingos.
Dona Fuluca relata que a novena era rezada no
coreto, seguindo-se o festejo com músicas em volta de
fogueiras, com comidas e bebidas (tarubá e caxiri)
confraternizadas pelos comunitários. Sr. Antonio conta que
a festa de Santa Cruz era realizada entre o tucumanzal e o
mucajazal que ficavam em frente à comunidade.
O campo de futebol Manoel Batista foi
construído pelos moradores, sendo os primeiros times
chamados Santa Cruz (que deixou de formar time por um
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período) e o Tapajós. Atualmente há também o Grêmio,
Botafogo, Atlético, Nazaré.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto).
Lixo: Na Escola Osvaldo Melo, 86,6% dos
entrevistados afirmaram não existir coleta de lixo; 11,4%
consideram o sistema de coleta lixo ruins; 1% considera
regular e 1% dos entrevistados não soube responder. Em
relação ao destino dos resíduos produzidos, 92,8% são
queimados e 5,2% são enterrados.
Água: Dentre as pessoas entrevistadas, 49,5%
responderam que o serviço de abastecimento de água é
ruim; 35,4% consideram o sistema de abastecimento de
água regular; 15,5% afirmam que o sistema de
abastecimento de água não existe. Com isso, 49,5% dos
entrevistados dizem que usam de poço doméstico; 46,4%
contam com de micro abastecimento comunitário; 3,1%
usam água de rio, açude, lago, igarapé e 1%, bicão ou
cacimba. As pessoas não recebem água tratada e fazem
tratamento da água por meio de adição de cloro (54,6%);
fervura (31%); filtragem (13,4%) e 1% dos entrevistados
não soube responder.
Esgoto: 84,5% das pessoas afirmam que o
serviço não existe; 9,3% consideram que o sistema de rede
de esgoto é ruim; 4,4% não souberam responder e 2,4%
consideram regulares. Com isso, os moradores lançam seus
dejetos em céu aberto ou vala (50,5%); fossa séptica
(28,5%); sumidouros (22,7%); apenas 1% destina os
dejetos em rede comunitária de esgoto.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante de
escolaridade é a dos que possuem ensino fundamental
incompleto (36,7%); ensino médio incompleto (31,6%);
ensino médio completo (11,2%); ensino fundamental
completo (8,2%); ensino superior incompleto (5,1%);
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ensino superior completo (4,1%); e os sabem ler, mas não
frequentou a escola (2%).
Quando questionados sobre a qualidade do
ensino, 73,2% consideram regulares; 10,3% julgam ruim;
9,3% consideram bom; 6,2% não souberam responder e
1% afirma que não existe qualidade no ensino.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
doenças respiratórias (9%); outras viroses (5,4%);
problemas do coração (4,5%); verminoses (2,7%);
problemas de pele (3,7%); dengue (0,9%) e hepatite
(0,9%). Ressalta-se que o percentual de 45,9% disse não
ter havido ocorrência de doença, podendo isso ser reflexo
de outros fatores que influenciam positivamente na
conservação da saúde.
As declarações mostram que 90,3% dos
entrevistados recorrem ao posto de saúde para o tratamento
das suas doenças; 4,9% procuram hospitais particulares;
2,9% vão à farmácia e 1,9% dos entrevistados procuram os
agentes comunitários de saúde. Assim, quando
questionados quanto ao atendimento de saúde, 75,3% dos
entrevistados consideram regular; 13,4% julgam ruim e
11,3%consideram bom.
Quando questionados sobre o atendimento aos
portadores de deficiência, 43,3% dos entrevistados
afirmam que não existe; 24,7% o consideram ruim; 16,5%
não souberam responder; 14,4% o consideram regular e
apenas 1% o considera bom. Quanto à assistência social,
35,1% afirmam que não existe assistência social na cidade;
26,8% a consideram ruim; 19,6% a consideram regular;
15,5% não souberam responder e apenas 3,1% a considera
boa.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 80,4% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno; 16,5% possuem e 3,1% não
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souberam responder. Questionados sobre as características
do terreno, 95,9% dos entrevistados responderam que
vivem em área de terra firme e 4,1% vivem em áreas
marginais de rio, sujeitos ao fenômeno de terras caídas
(Figura 427). Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 83,5%
responderam que a casa onde moram é própria; 6,2%
disseram morar em casa alugada; 6,2% dizem que a
residência é cedida e 1% disse que a casa é de
assentamento rural.

Figura 427. Situação do terreno
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria usa bicicleta (30,2%); 17,2% usam canoa ou
bajara; 15,9%, barca balsa ou lancha; 15,9% andam a pé;
8,6% usam moto; 7,3% usam carroça ou carro de boi;
2,6% usam cavalo, jegue ou mula e apenas 2,2% dos
entrevistados usam carro.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação ao
abastecimento de água na comunidade onde vivem, 49,5%
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dos entrevistados responderam que o serviço de
abastecimento de água é ruim; 35,4% consideram o
sistema de abastecimento de água regular e 15,5% afirmam
que o sistema de abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: 35,1% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 32% a
consideram ruim; 29,9% a consideram regular; 2,1% dos
entrevistados não souberam responder e apenas 1% a
considera boa. (Figura 428)

Figura 428. Taxa de urbanização das ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
65,2% das respostas, os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 15,2%
responderam que um apenas trabalha; 14,1% dos
questionados disseram que dois menores trabalham e 5,4%
responderam que três ou menores trabalham. Quanto à
renda familiar, 59,8% recebem menos de um salário
mínimo; 30,9% vivem com renda de 1 a 2 salários
mínimos; 4,1% possuem renda de 2 a 3 salários mínimos;
3,1%, de 3 a 5 salários mínimos e 2,1% não possuem
renda.
Cultura e lazer
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Segurança pública: 89,7% dos entrevistados
afirmam que não existe segurança pública em sua
comunidade e 10,3% consideram a segurança pública
ruim. Tais dados fornecem base para a inferência de que há
ocorrência de violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 76,3% disseram que sim e 23,7%
responderam que gostam parcialmente. Isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência à família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 81,4% disseram que participam às vezes;
11,3% responderam que nunca participam e 7,2%
participam na maioria das vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 89,7% responderam que sim; 8,2% disseram
que talvez e 2,1% disseram que não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (42,3%) o
aspecto mais importante é a implementação de cursos de
qualificação profissional; 32% consideram o atendimento a
saúde; para 10,3% o mais importante é a qualidade do
ensino; para 7,2% dos entrevistados o mais importante é
existência de creches; para 7,2% é o atendimento aos
portadores de deficiência e para 1% o aspecto mais
importante é a assistência social. (Figura 429)
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Figura 429. Item considerado mais importante
pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
importante, 77,3% consideram o abastecimento de água o
aspecto mais importante; 7,2% afirmam que a coleta de
lixo é o mais importante na comunidade; 6,2% consideram
mais importante à urbanização das ruas; 5,2% acham
importante a existência de rede de esgoto e para 12,7% o
mais importante é o transporte coletivo. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas verdes, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram: 40,2% dos
entrevistados consideram mais importante a qualidade do
ar; 34%, a presença de áreas verdes; 13,4% consideram a
arborização das ruas; para 6,4% é a conservação de rios e
lagos e 6,4% são as praias e balneários.
PEDEOP
A segunda etapa da Agenda no Campus de
Itaituba se deu de janeiro a junho de 2013, com a
realização do Diagnóstico da Estrutura e Organização
Pedagógica de Escolas Públicas do Oeste do Pará. Essa
etapa visava diagnosticar a situação do Ensino de Ciências
nas escolas, tendo como foco principal a questão do meio
ambiente.
Essa segunda fase da AGENCID 2012 na
UFOPA possuiu uma característica diferente da primeira
fase, em termos de coordenação e Professores
Pesquisadores. Enquanto na primeira fase os
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Coordenadores e articuladores de Campus da Agenda,
assim como os PPS eram todos do Centro de Formação
Interdisciplinar, na segunda fase, permaneceram alguns
coordenadores e articuladores, porém, os PPS foram
trocados, assumindo essa função os professores lotados no
Instituto de Ciências da Educação – ICED.
No Campus de Itaituba, na primeira fase,
em que foram realizados o Diagnóstico Sócio Ambiental e
o Resgate da memória a coordenadora era eu (Fátima
Matos) e a articuladora era a Professora Ednéa Carvalho e
os PPS eram Maria Francisca Adad, Cássio David
Borralho, Ednéa e Maria de Fátima Matos. Já na segunda
fase Maria de Fátima Matos permaneceu como
coordenadora, porém, a Professora Ednéa Carvalho foi
substituída pela Professora Célia Silva, sendo que essa
última teve uma participação pouca efetiva na função para
a qual foi designada. Os PPS dessa fase são: Celiane
Costa, Yukari Okada, Frederico Gadelha e Sérgio Farias.
Apesar
das
dificuldades
iniciais
enfrentadas pelos PPS e pelos próprios cursistas que
participaram na primeira fase, em função da mudança de
PPS, todas as atividades foram realizadas pela
coordenação local e pelos professores pesquisadores do
Campus de Itaituba.
As aplicações dos questionários PEDEOP
foram realizadas e seguiu rigorosamente as orientações da
coordenação acadêmica e metodológica da Agenda,
prestadas em reuniões e oficinas direcionadas a
coordenadores e PPS. Além desses eventos realizados pela
coordenação acadêmica e metodológica, a coordenação
local do Campus também organizou reuniões preparatórias
para que o grupo planejasse as ações a serem realizadas
conjuntamente no Campus de Itaituba, conforme
convocações de reuniões e planejamentos de atividades em
anexo.
As atividades desenvolvidas no Campus
tiveram diferentes etapas, a saber:
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1ª etapa: foi realizado o “Diagnóstico da
Estrutura e Organização Pedagógica de Escolas Públicas
do Oeste do Pará”. Para a realização desse diagnóstico
foram aplicados questionários pelos cursistas junto aos
professores das escolas localizadas nas comunidades ou
bairros que participaram do “Diagnóstico Sócio
ambiental”;
2ª Etapa: Preparação do Plano de Ação a ser
realizado nas comunidades ou bairros participantes da
pesquisa, por parte dos cursistas e o professor pesquisador;
3ª Etapa: Realização dos Planos de Ação na
Comunidade e ou bairro, com a finalidade de apresentar o
relatório com os resultados dos diagnósticos realizados e
discutir os principais problemas detectados na pesquisa;
4ª Etapa: Seminário de socialização, no Campus
de Itaituba, dos resultados da aplicação das agendas nas
diferentes comunidades;
5ª Etapa: Realização da oficina curricular sobre
“Saúde e Educação”, promovida pela coordenação aos
participantes da AGECID e demais interessados.
Todas as atividades só foram possíveis em
função do esforço conjunto de todos os membros da
AGECID
(professores
pesquisadores,
cursistas,
professores da Educação Básica participantes da pesquisa,
bolsistas, coordenação e os próprios técnicos da UFOPA
no Campus). Todas as etapas realizadas cumpriam um
determinado objetivo, com vistas a atender o objetivo
maior da AGECID, por isso, elas se encontravam
devidamente articuladas. Podemos destacar os principais
resultados apresentados na A Escola Municipal Osvaldo
Melo, localizada na Comunidade de Santa Cruz, no
Município: Aveiro:
IDENTIFICAÇÃO E VÍNCULO
Na questão, que trata do sexo dos professores é
importante observar que mais de 60% são mulheres,
conforme gráfico abaixo (Figura 4300). Esse resultado
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pode se dever ao fato de ser uma escola de ensino
fundamental menor, as quais historicamente no Brasil
sempre foi assumida por professoras.

Figura 430. Sexo dos professores
Outro dado que chama a atenção nesse item é o
fato de mais de 80% do corpo docente dessa escola ser
concursado e não possuir professor contratado. (Figura
43131)

Q1. Acesso
1. Concursado

150,0
100,0
100,0

2. Contratado
3. Efetivado

50,0
0,0
Figura 431. Tipo de acesso

1043

Esse fato chama a atenção porque o município
conta com um quadro considerável de professores
temporários, haja vista que este município há mais de seis
anos não realiza concurso público. A maioria dos
professores pesquisados, nessa escola, atua nas séries
finais e iniciais do ensino fundamental.
FORMAÇÃO E MOTIVAÇÃO
No que concerne à “Formação e Motivação”,
podemos verificar que 100% dos professores possuem
ensino fundamental e médio completo, porém, podemos
observar no gráfico abaixo que desses apenas 25% desses
professores
possuem
curso
de
formação
de
professor/normal. (Figura 432)

Figura 432. Escolaridade dos docentes
Esse dado é interessante se observamos que
desde a década de 70 havia uma exigência na Lei 5.692/71
que o professor para ingressar na carreira docente no
ensino regular (hoje – ensino fundamental) deveria possuir
no mínimo formação em magistério (atual nível médio). A
atual LDB, 9394/96, exige o curso superior, em nível de
licenciatura para esse mesmo nível de ensino.
Os dados revelam que, nessa escola, 62,5% dos
professores já possuem graduação e 37,5% estão em
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processo de formação em cursos de graduação. Vale
destacar que todos os que possuem curso superior, ou estão
cursando, seus cursos são em licenciatura plena. (Figura
433)

Figura 433. Graduação dos professores
Como se verifica no gráfico acima há um total
desacordo entre o que a Lei exige porque se 37,5% ainda
não possuem curso superior eles possuem efetivamente
apenas a formação em nível médio, portanto, o seu nível
médio não é na área de formação de professor.
Nos resultados da pesquisa podemos constatar
que 100% dos professores pesquisados afirmaram desejar
que fossem ofertados cursos para que possam melhorar seu
desempenho nas atividades de ensino.
É interessante observar que dos 13 itens do
questionário referentes aos fatores que motivam o
professor, o item a Recursos didáticos para programar
práticas, inclusive laboratórios, foi o que mais se destacou
como sendo o item mais importante, conforme gráfico
abaixo. (Figura 434)

1045

Figura 434. Fatores que motivam o professor
Por outro lado, podemos observar que os
professores pesquisados consideraram que o fator que mais
motiva os alunos, dentre as diferentes opções dadas no
questionário para ser avaliado, o fator: G) Facilidade de
acesso a informações via Internet, foi o que recebeu 75%
como sendo o item mais importante. (Figura 435).

Figura 435. Fatores que motivam o aluno
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Esse resultado demonstra que os professores
reconhecem que o acesso à informação via internet na
escola é o elemento que mais chama a atenção do aluno em
sala de aula. Esse dado é importante até para que a escola
avalie de que forma esta pode utilizar esse recurso no
processo de ensino e aprendizagem.
TEMAS TRANSVERSAIS
Em relação ao item “Temas Transversais” na
questão 16, 37,5% afirmam não terem tido acesso a
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
75% afirmam que incorporam as ideias e sugestões
apontadas por orientações oficiais para o ensino.
Os dados revelam ainda que a disciplina de
ciências é a que mais trabalha em parceria com outras
disciplinas os temas transversais (Figura 436).

Figura 436. Temas transversais
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Q16. EM SUA DISCIPLINA É TRABALHADO
ALGUM TEMA TRANSVERSAL?
1. Sim ( Quais?)

30,0
20,0

19,2

26,9
23,1
19,2

11,5

10,0

2. Pluralidade
Cultural
3. Meio Ambiente
4. Saúde

0,0
0,0

1. Ética

5. Orientação
Sexual

Figura 437. Temas transversais

O fato de 30% dos professores afirmarem que a
disciplina de ciência é a que mais faz essa articulação,
pode se dever ao fato de o tema Meio Ambiente ser o mais
trabalhado pelos professores, conforme gráfico acima.
(Figura 437)
O único tema transversal que não é trabalhado
nessa escola é o “Trabalho e consumo” e o tema
pluralidade cultural é o segundo mais trabalhado na escola
pelos professores.
INFRAESTRUTURA
DE
APOIO
PEDAGÓGICO
No item “instalação e infraestrutura para apoio
pedagógico” é importante observar que das opções
oferecida pelo questionário só possuem a sala de aula.

1048

Figura 438. Infraestrutura Pedagógica
Logo, entende-se porque todos assinalaram que
dos espaços físicos existentes na escola o que mais
utilizam é a sala de aula. (Figura 438)
Chama a atenção o fato de todos os pesquisados
afirmar que o Laboratório de Ciências é compartilhado
com outras disciplinas, quando na questão anterior
afirmaram que a sala de aula é o espaço que mais utilizam
e que na escola não possui esse laboratório. Nas questões
sobre
espaços
físicos,
mobiliários,
instalações,
manutenção, equipamentos e materiais didáticos,
biblioteca e sala de leitura o gráfico gerado dessa escola
não apresenta resultados, o que inviabiliza qualquer análise
sobre os referidos intens.
PLANO DE AÇÃO



lixo;

Realizar a coleta seletiva do lixo;
Construir um aterro controlado;
Aumentar a limpeza urbana e coleta de


Criar cooperativas de catadores de lixo
para reciclagem;
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Providenciar abastecimento de água
tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de
água potável para os alunos;

Elaborar
a
manutenção
dos
abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na
comunidade;

Construir novos poços artesianos para
atender as famílias do município;

Implantar estação de tratamento da rede
esgoto;

Criar sistemas de drenagem e manejo de
águas pluviais urbanas;

Incentivar
projetos
de
extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;

Incentivar em programas de educação de
jovens e adultos em ensino tecnológico;

Criar projetos para educação na área da
orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas
escolas;
Instalar meios de transportes escolares para os
estudantes que apresentam dificuldades de acesso à escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15099598

EMEF NOSSA SENHORA PERPETUO SOCOR
Ensino Fundamental
AVEIRO
TAPAJÓS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
O resgate da memória da Comunidade Vista
Alegre, localizada no município de Aveiro, é fruto de uma
primeira aproximação dos pesquisadores com uma
realidade vivida por sujeitos históricos em um dado
momento de suas vidas. Esses dados são importantes para
se compreender como esse bairro foi se estruturando,
organizando para chegar ao que é hoje.
Os relatos abaixo são uma compilação dos
depoimentos dos personagens que representam a memória
viva das comunidades: Sr. Adelino Ferreira Nunes, Sr.
Francisco Ferreira Lima e D. Irene Lima e D. Augusta
A comunidade de Vista Alegre era composta
inicialmente por 5 famílias que moravam no igarapé da
Restinga e 3 famílias que moravam na margem de baixo
do igarapé da Castanha, todas famílias de descendência
portuguesa. O nome da Comunidade Mussum se refere ao
nome de uma cobra muito comum na região de
denominação Muçum. A comunidade inicialmente era
composta por 6 famílias de descendência italiana e
portuguesa.
As primeiras igrejas das duas comunidade foram
construída por Dom Tiago, e Sr. Francisco Ferreira
participou da construção junto com os outros comunitários,
sendo o culto, em Mussum, anteriormente realizado na
casa do Sr. Raimundo Ambrósio.
Não havendo escola nas comunidades, as
crianças estudavam em Santa Cruz ou em Fordlândia. A
primeira escola de Mussum, inaugurada em 1948,
funcionava em um barracão construído pelo mesmo padre.
Também a primeira escola de Vista Alegre foi fundada em
1973 pelo Sr. João Ambrósio, já que as aulas
anteriormente funcionavam em sua casa.
O campo de futebol de Mussum em frente à
comunidade foi inaugurado em 1949, por iniciativa dos
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próprios moradores, sendo que Vista Alegre não possui tal
atrativo.
A saúde da comunidade era garantida pelos
curadores, já que o serviço de atendimento mais próximo
ficava em Fordlândia, sendo o doente transportado em
canoa à vela.
As casas eram de barro cobertas de palha. A
subsistência se baseava na produção de café, castanha do
Pará, borracha, breu, jutaí e jerimum, peixe e da mata se
retirava a caça.
As manifestações culturais eram baseadas em
partidas de futebol promovidas com as comunidades
vizinhas que vinham à comunidade e era oferecido almoço
aos brincantes. À noite promovia-se a festa animada por
violino, cavaquinho, pandeiro e tambor. Para beber eram
servidos tarubá e cachaça. Também é importante citar as
festas dos santos padroeiros (em Mussum, São Miguel e
em Vista Alegre, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro),
além do almoço comunitário na Comunidade de Vista
Alegre no Dia de Santo Antonio.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Municipal Nossa Senhora do
Perpétuo Socorro, 100% das pessoas declaram não possuir
coleta de lixo, com isso o destino da maioria dos resíduos
produzidos são queimados (93,5%) ou enterrados (6,5%).
Água: A maioria das residências é abastecida
pelo poço doméstico (54,8%), as demais são abastecidas
pelo rio, açude, lago, igarapé ou nascente (22,6%); micro
abastecimento comunitário (16,1%) e bicão/cacimba
(6,5%). Do total de entrevistados, 96,8% declaram que a
água possui tratamento e 3,2% não souberam responder.
As formas de tratamento são: 71% é a cloração; a filtragem
(25,8%) e 3,2% outros.
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Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto, por isso 96,8% destinam dejetos
em rede comunitária e 3,2% em fossas sépticas.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
67,7%, seguida pelos que não sabem ler nem escrever com
9,7%; os que sabem ler e escrever, mas não frequentaram a
escola (9,7%); os que têm ensino médio incompleto (9,7%)
e os que possuem ensino fundamental completo. (3,2%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia com 60,6%; seguida por problemas do coração
com 6,1%; doenças respiratórias (3%) e outras viroses com
3%. Ressalta-se que o percentual de 27,3% disse não ter
havido ocorrência de nenhuma doença, podendo isso ser
reflexo de outros fatores que influenciam positivamente na
conservação da saúde.
As declarações mostram que 64,5% recorrem ao
posto de saúde quando necessitam de atendimento de
saúde; 12,9% recorrem a curandeiros/benzedeiros;
seguido por 6% que recorrem ao hospital público; e 3,2%,
a farmácias.
Quanto ao atendimento de saúde, 48,4% o
consideram regular; 35,5% declaram que este é bom e
16,1% declaram ser ruim. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências 100% dos entrevistados
declararam não existir.
Quando questionados sobre a assistência social,
100% dos entrevistados declaram não existir. Outro dado
foi a qualidade do ensino. Os resultados mostraram que
61,3% o consideraram regular; 32,3%, bom e 6,5%, ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que somente 58,1% possuem documento de propriedade e
41,9% não possuem documento de propriedade do terreno.
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Questionados sobre as características do terreno, os
entrevistados responderam que 64,5% vivem em área de
terra firme e 35,5% em áreas inundáveis (várzeas e
igapós). Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dentre outros, 80,6%
relataram que a casa onde moram é própria; 12,9% que a
casa é cedida e 6,5% tomaram posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
usam barca/balsa/lancha (29,8%); andam a pé (29,8%);
usam canoa/bajara (29,8% ); e carroça/carro de boi
(10,6%).
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 100% dos entrevistados
declaram não existir abastecimento de água.
Urbanização das ruas: 100% declaram não
existir a urbanização nas ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 66,7%
dos entrevistados confirmam que nenhum dos menores de
18 anos trabalha; 20,8% que 2 menores trabalham e 12,5%
responderam que 3 ou mais menores contribuem com a
renda familiar. Quanto à renda familiar, 61,3% recebem
menos de um salário mínimo; 32,3% de 1 a 2 salários
mínimos e 6,5% não possuem renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
relatam não existir segurança pública. Tais dados fornecem
base para a inferência de que há ocorrência de violência
urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 90,3% disseram que sim e 9,7% parcialmente,
mostrando assim, que apesar de todas as dificuldades, a
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maioria gosta do local onde vive. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência a família participa de
ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 80,6% responderam que participam às vezes;
12,9% nunca participam e 6,5% às vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 74,2% dos entrevistados participariam;
19,4% não participariam e 6,5% disseram talvez.
Visão compartilhada do futuro
Para a maioria dos entrevistados (61,3%) o
aspecto mais importante é a qualidade do ensino e 38,7% o
atendimento de saúde. Ainda sobre o que os entrevistados
consideram mais importante, 48,4% dos entrevistados
consideram programação cultural; 32,3% áreas de
lazer/esportes e 19,4% a limpeza de ruas e terrenos.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 45,2% consideram mais importantes a
qualidade do ar; 41,9% as áreas vedes; 12,9% rios e lagos.
PEDEOP
IDENTIFICAÇÃO e VÍNCULO
Na questão, que trata do sexo dos professores é
importante observar que 75% são mulheres, conforme
gráfico abaixo. Esse resultado pode se dever ao fato de ser
uma escola de ensino fundamental menor, as quais,
historicamente no Brasil, sempre foram assumidas por
professoras (Figura 438).
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Figura 437. Sexo do professores
Outro dado que chama a atenção nesse item é o
fato de 50% do corpo docente dessa escola ser apenas
contratado.
Esse fato chama a atenção porque a LDB
9394/96 assegura que ingresso no serviço público deverá
se dar através de concurso público e a prática nessa escola
está mostrando que não é bem assim.
A maioria dos professores pesquisados, nessa
escola, atua nas séries finais e iniciais do ensino
fundamental.
FORMAÇÃO e MOTIVAÇÃO
No que concerne à “Formação e Motivação”,
podemos verificar que 100% dos professores possuem
ensino fundamental e médio completo e o ensino médio é
em formação de professor/normal.
Esse dado é interessante se observamos que
desde a década de 70 havia uma exigência na Lei 5.692/71
que o professor para ingressar na carreira docente no
ensino regular (hoje – ensino fundamental) deveria possuir
no mínimo formação em magistério (atual nível médio). A
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atual LDB, 9394/96, exige o curso superior, em nível de
licenciatura para esse mesmo nível de ensino.
Os dados revelam que nessa escola 62,5% dos
professores já possuem graduação e 37,5% estão em
processo de formação em cursos de graduação. Vale
destacar que todos os que possuem curso superior e ou
estão cursando seus cursos são em licenciatura plena.
Q5. ESCOLARIDADE
GRADUAÇÃO

60,0
40,0

1. Completa

50,0
2. Incompleta

25,0

25,0

20,0

3. Não possui

0,0
1
Figura 438. Gradução dos professores
Como se verifica no gráfico acima 50% dos
professores nessa escola já possuem curso de graduação e
25% já estão cursando, apenas 25% possuem somente o
ensino médio. Os dados da pesquisa revelam, ainda, que a
formação dos que já possuem graduação e os que ainda
estão cursando é em cursos de licenciatura plena. (Figura
439)
Nos resultados da pesquisa podemos constatar
que 100% dos professores pesquisados afirmaram desejar
que fossem ofertados cursos para que possam melhorar seu
desempenho nas atividades de ensino.
É interessante observar que dos 13 itens do
questionário referentes aos fatores que motivam o
professor, os itens: a) Recursos didáticos para implementar
práticas; C) Melhores salários (Figura 440); F) Bom
desempenho dos alunos; H) Número adequado de alunos
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em sala de aula; I) Possibilidade de assumir cargos
administrativos e J) Diálogo com outros professores sobre
questões da disciplina, foram os que mais se destacaram
por serem considerados com 100% como “muito
importante”.

Figura 439. Fatores que motivam o professor
Por outro lado, podemos observar que os
professores pesquisados consideraram que os fatores que
mais motivam os alunos, dentre as diferentes opções dadas
no questionário para serem avaliados e que receberam
100% como sendo “muito importante” foram: B)
Programas e/ou projetos dirigidos aos alunos, F) Maior
inclusão social, G) Facilidade de acesso a informações via
Internet, J) Aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, L) Acesso a fontes bibliográficas variadas e,
M) Estímulo da família.

TEMAS TRANSVERSAIS
Em relação ao item “Temas Transversais” na
questão 16, 75% afirmam não terem tido acesso a

1059

orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
100% afirmam que incorporam as ideias e sugestões
apontadas por orientações oficiais para o ensino.
Os dados revelam ainda que há um número
considerável de disciplinas que buscam trabalhar em
parceria com outras disciplinas os temas transversais. Os
professores pesquisados afirmam trabalhar todos os temas
listados nos questionários em suas disciplinas, de forma
transversal.
INFRAESTRUTURA
DE
APOIO
PEDAGÓGICO
No item “instalação e infraestrutura para apoio
pedagógico” é importante observar que das opções
oferecida pelo questionário só possuem a sala de aula
como espaço de apoio pedagógico existente na escola, de
que se pode depreender que biblioteca, sala de leitura e
multimídia, comunicação e laboratório de ciência
inexistem ou não são utilizados na escola para tal
finalidade.
Logo, entende-se porque todos assinalaram que
dos espaços físicos existentes na escola o que mais
utilizam é a sala de aula. É importante destacar que na
questão 44. (VOCÊ PRODUZ O SEU PRÓPRIO
MATERIAL
DIDÁTICO
COM
RECURSOS
DISPONÍVEIS EM SEU AMBIENTE (rochas, plantas,
animais etc.)), todos os entrevistados afirmaram
positivamente, ou seja, todos preparam seu material
didático com os recursos disponíveis em seu ambiente.
Nas questões sobre espaços físicos, mobiliários,
instalações, manutenção, equipamentos e materiais
didáticos, biblioteca e sala de leitura o gráfico gerado
dessa escola não apresenta resultados, o que inviabiliza
qualquer análise sobre os referidos intens.
PLANO DE AÇÃO

Realizar a coleta seletiva do lixo;
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lixo;

Construir um aterro controlado;
Aumentar a limpeza urbana e coleta de


Criar cooperativas de catadores de lixo
para reciclagem;

Providenciar abastecimento de água
tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de
água potável para os alunos;

Elaborar
a
manutenção
dos
abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na
comunidade.

Construir novos poços artesianos para
atender as famílias do município de Aveiro;

Implantar estação de tratamento da rede
esgoto;

Criar sistemas de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas

Incentivar
projetos
de
extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;

Incentivar em programas de educação de
jovens e adultos em ensino tecnológico;

Criar projetos para educação na área da
orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas
escolas;

Instalar meios de transportes escolares
para os estudantes que apresentam dificuldades de acesso à
escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SAO CRISTOVAO I
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15099687
EMEIF SAO CRISTOVAO I
Ensino Fundamental
AVEIRO
TAPAJÓS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola São Cristovao, 100% das
pessoas questionadas responderam não usufruir de coleta
de lixo, com isso, o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é a queima
(100%).
Água:
Segundo
os
entrevistados,
o
abastecimento é feito por rio açude, lago, igarapé ou
nascente (83,3%); por poço doméstico (11,9%) e poço
doméstico (4,8%). Com relação às formas de tratamento
são utilizadas pelos entrevistados: filtragem (68,3%) e
cloração (31,7%).
Esgoto: Não se tem conhecimento se os
entrevistados possuem ou não rede de esgoto; a maioria
(90,5%) utiliza fossa séptica; 7,1% utilizam sumidouro e
2,4% disseram que o dejetos são jogados a céu aberto.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
43,5%, seguida dos que sabem ler e escrever (19,6%); os
que não sabem ler/escrever (10,9%); os que possuem
ensino médio incompleto (8,7%); os que sabem
ler/escrever, mas nunca frequentaram escola (6,7%); os
que possuem ensino médio completo (6,5%) e os que
possuem ensino superior incompleto (6,5%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (20,5%); verminoses (6,8%); hanseníase (4,5%);
diabetes (2,3%); problemas de pele (2,3%); dengue (2,3%).
Ressalta-se que o percentual de 59,1% disse não ter havido
ocorrência de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo
de outros fatores que influenciam positivamente na
conservação da saúde.
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As declarações mostram que 66,7% recorrem ao
posto de saúde para seu atendimento; 23,8% a hospital
público e 9,5% recorrem à farmácia.
Quanto ao atendimento de saúde, 50,0% dos
entrevistados o consideram regular; 38,1%, bom, 7,1% o
consideram inexistente e 4,8%, ruim. Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências, 88,1% dos
entrevistados o consideram não existente; 7,1%, ruim;
2,4%, regular e 2,4% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
42,9% dos entrevistados testemunharam ser regular; 23,8%
julgaram bom; 14,3%, ruim; 11,9% não souberam
responder e 7,1% testemunharam não existir. Outro dado
de avaliação foi a qualidade do ensino. Os resultados
mostraram que 76,2% a consideraram regular; 16,7%
consideram este item bom e 7,1% o julgam ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 76,2% dos entrevistados possuem propriedade do
terreno; 21,4% moram em assentamento rural e 2,4%
moram em casa cedida. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
60,6% usam moto; 24,2%, bicicleta e 13,6% andam a pé.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: 47,6% dos entrevistados
disseram que é regular a urbanização das ruas; 23,8%
disseram não existir; 21,4% disseram ser ruim e 7,1%
afirmaram ser bom.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
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Analisando os gráficos, percebe-se que, em
50,0% das respostas, os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 21,4%
responderam que apenas dois trabalham e 9,5% dos
questionados disseram que três ou mais menores
trabalham. Quanto à renda familiar, 64,3% recebem menos
de 1 salário mínimo; 21,4% possuem renda de 1 a 2
salários mínimos e 14,3% não possui renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
consideram a segurança pública inexistente.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 81,0% disseram que sim; 14,3% dizem que
gostam parcialmente e 4,8% afirmam não gostar, isso
chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 64,3% responderam que
participam na maioria das vezes e 35,7%, às vezes. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 50,0% participariam
talvez/depende; 47,6% participariam e 2,4% não
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (76,2%) o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
19,0% o item mais importante é a qualidade de ensino e
para 4,8%, cursos de qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 42,9% consideram áreas de lazer/esporte;
40,5% segurança pública; 11,9% limpeza de ruas e
terrenos e 4,8% programação cultural. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
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praias/balneários, rios e lagos e qualidade do ar. Os
resultados foram os seguintes: 61,9% consideram mais
importantes a qualidade do ar; 28,6%, áreas verdes; 4,8%,
rios e lagos e praias/balneários cada.
PLANO DE AÇÃO
- Construir estação de tratamento de esgoto;
- Implantar Plano Municipal de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos;
- Implantar nas escolas o programa de educação
ambiental;
- Criar sistema de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas;
- Criar cooperativas de catadores de lixo
reciclável;
- Elevar a porcentagem de domicílios atendidos
com água potável;
- Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivar programas como educação de jovens
e adultos (EJA);
- Oportunizar o atendimento em saúde à
população;
- Criar postos de saúde, hospitais e unidades de
pronto atendimento (UPA);
- Criar programas de inclusão social;
- Melhorar a infraestrutura das escolas visando
melhoria na qualidade do ensino;
- Aumentar o acervo das bibliotecas nas escolas
públicas;
- Incentivar a formação continuada;
- Construir creches.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SAO FRANCISCO I
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15099709
EMEF SAO FRANCISCO I
Ensino Fundamental
AVEIRO
TAPAJÓS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola São Francisco do Godinho,
100% dos entrevistados afirmam que o serviço de coleta de
lixo não existe. Em relação ao destino dos resíduos
produzidos, 100% dos entrevistados responderam que todo
lixo produzido é queimado.
Água: Dentre as pessoas entrevistadas, 100%
disseram que o serviço de abastecimento de água não
existe. Com isso, 90% dos entrevistados usam água de
poço doméstico e 10% dos entrevistados contam com
micro abastecimento comunitário. Assim, os entrevistados
fazem o tratamento da sua água por meio de adição de
cloro (90%) e filtragem (10%).
Esgoto: 100% dos entrevistados afirmam que o
sistema de rede de esgoto não existe. Com isso,100% dos
entrevistados responderam que seus dejetos são lançados
em céu aberto ou vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante de
escolaridade é a dos que possuem ensino médio completo
(41,8%), seguido dos que possuem ensino médio
incompleto (29,1%); ensino fundamental completo
(15,5%); ensino fundamental incompleto (8,2%); sabem
ler, mas não frequentaram a escola (8,2%); ensino superior
incompleto (3,6%); ensino superior completo (0,9%) e os
que não sabem ler e escrever (0,9%). Quando questionados
sobre a qualidade do ensino, 57,4% dos entrevistados a
consideram regular; 34,4% disseram que o ensino é bom;
5,7% não souberam responder; 1,6% responderam que não
existe qualidade no ensino e 0,8% consideram o ensino
ruim.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (50%); problemas do coração (20%); doenças
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respiratórias (10%); outras viroses (10%) e problemas
ósseos e/ou de articulação (10%). Ressalta-se que todos os
entrevistados disseram ter alguma doença, podendo isso
ser reflexo de condições precárias de saneamento e
qualidade de vida. As declarações mostram que 80% dos
entrevistados recorrem a hospitais públicos e 20%
procuram o posto de saúde para o tratamento das suas
doenças.
Quando questionados quanto ao atendimento de
saúde, 100% dos entrevistados consideram o atendimento
de saúde bom. Quando questionados sobre o atendimento
aos portadores de deficiência, 90% dos entrevistados
afirmam que não existe e 10% consideram bom. Quanto à
assistência social, 70% dos entrevistados afirmam que não
existe; 20% consideram regular e 10% consideram bom.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 60% dos entrevistados dizem possuir documento de
propriedade do terreno e 40% não possuem. Questionados
sobre as características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 90% responderam que a casa
onde moram é própria; 10% moram em casa em casa
cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, 100% dos entrevistados responderam
que usam carroça ou carro de boi.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação ao
abastecimento de água na comunidade, 100% dizem que o
serviço de abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: Em 90% das respostas,
os entrevistados afirmam que não existe urbanização nas
ruas e 10% consideram regular. (Figura 440)
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Figura 440. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 80%
das respostas os entrevistados confirmam que nenhum dos
menores de 18 anos trabalha; 20% dos questionados
disseram que dois menores trabalham. Quanto à renda
familiar, 60% vivem com renda de 1 a 2 salários mínimos;
20% recebem menos de 1 salário mínimo; 10% vivem com
renda de 2 a 3 salários mínimos e 10% dizem não terem
renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: quando questionados
quanto à segurança em locais públicos, 100% dos
entrevistados afirmam que não existe segurança pública
em sua comunidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da cidade onde
moram 100% disseram que sim. Isso chama atenção ao
fato de que apesar de todas as dificuldades, os moradores
gostam do local onde vivem. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência a família participa de
ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, entre outros),100% responderam participam na
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maioria das vezes. E quando perguntados se participariam
de projetos que beneficiariam sua comunidade, 100% dos
entrevistados responderam que sim.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados, 90%, o aspecto
mais importante é o atendimento a saúde e para 10% o
mais importante é a qualidade do ensino. (Figura 441)
.

Figura 441. Item considerado mais importante
pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
importante, para 100% da população entrevistada o
abastecimento da água é o serviço mais importante na
comunidade. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas verdes,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram: 80% dos entrevistados consideram
mais importante a qualidade do ar e 20% consideram
importante os rios e lagos.
PLANO DE AÇÃO

Realizar a coleta seletiva do lixo;

Construir um aterro controlado;
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lixo;

Aumentar a limpeza urbana e coleta de


Criar cooperativas de catadores de lixo
para reciclagem;

Providenciar abastecimento de água
tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de
água potável para os alunos;

Elaborar
a
manutenção
dos
abastecimentos de água na comunidade.

Construir novos poços artesianos para
atender as famílias do município de Aveiro;

Implantar estação de tratamento da rede
esgoto;

Criar sistemas de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas;

Incentivar
projetos
de
extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;

Incentivar em programas de educação de
jovens e adultos em ensino tecnológico;

Criar projetos para educação na área da
orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas
escolas;

Instalar meios de transportes escolares
para os estudantes que apresentam dificuldades de acesso à
escola.
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Projeto Agenda Cidadã

Agendas do Município
BELTERRA
Pará – Brasil
JULHO DE 2016
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF CORPUS CHRISTI
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15012158
EMEF CORPUS CHRISTI
Ensino Fundamental
BELTERRA
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola, quanto à coleta de lixo, 3,4%
dizem ser boa; 3,4% dizem ser regular; 2,2% responderam
ser ruim; 86,5% dizem não existir e 4,5% não souberam
responder. O destino do lixo produzido e os não coletados:
4,5% do lixo é enterrado; 92,9% do lixo é queimado; 1,1%
é despejado em terreno baldio/lixão e 1,1% do lixo é
despejado na mata.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por meio do micro-abastecimento comunitário/poço
artesiano (31,5%) e poço doméstico (52,8%);
bicão/cacimba (2,2%); rio açude, lago, igarapé ou nascente
(4,5%); carro pipa (1,1%); outros (7,9%). 72,1% dizem
receber água tratada; 26,5% recebem água sem tratamento,
e 1,5% das pessoas não souberam responder. Dos
entrevistados, 51,5% filtram a água e 48,5% utilizam a
cloração.
Esgoto: Quando questionados sobre a rede de
esgoto as respostas formas as seguintes: bom (4,5%);
regular (6,7%); ruim (1,1%); não existe (82%); não sabe
(5,6%). Quando questionados sobre o destino do esgoto do
banheiro ou sanitário as repostas foram as seguintes:
utilizam a rede geral (1,1%); fossa séptica (39,3%);
sumidouro (12,4%); a céu aberto/vala (23,6%);
rio/canal/valão (3,4%); outros (20,2%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 12,2% não sabem
ler/escrever; 45,1% possuem o ensino fundamental
incompleto; 11% possuem o ensino fundamental completo;
12,2% possuem o ensino médio incompleto e 9,8%
possuem o ensino médio completo; 3,7% possuem o
ensino superior incompleto; 3,7% possuem o ensino
superior completo e outros (2,4%).
Saúde
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Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
dengue (8,2%); verminoses (9%); doenças respiratórias
(7,5%); leptospirose (0,7%); hepatite (6,7%); Diarréia
(8,2%); outras viroses (6%); hanseníase (1,5%); problemas
de pele (3,7%); problemas de coração (3,7%); problemas
ósseos e/ou articulação (3,7%); diabetes (6%); doenças
mentais (3%); Malária (3,7%); outros (3%) e 25,4%
disseram não haver casos de doença.
As declarações mostram que 88,8% recorrem a
postos de saúde; 6,7% recorrem a hospitais públicos para
seu atendimento; 1,1% recorrem a hospitais privados;
3,4% recorrem aos agentes comunitários de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 24,7%
consideram bom; 56,2% consideram regular; 15,7% dizem
ser ruim; 2,2% dizem não existir e 1,1% não souberam
responder. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 3,4% consideram bom; 3,4% consideram o
atendimento regular; 10,1% consideram ruim; 73% dizem
que não existe; 10,1% não sabem.
Quando questionados sobre a assistência social,
5,6% dos entrevistados testemunharam ser boa; 21,3%
dizem ser regular; 2,2% julgam ser ruim e 44,9% dizem
não existir; 25,8% não souberam responder. Outro dado de
avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 29,2% consideraram bom; 50,6%
consideram este item regular; 14,6% julgam este item
ruim; 1,1% dizem que não existe e 4,5% não souberam
responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 41,6% dos entrevistados possuem o documento de
propriedade do terreno onde moram; 47,2% não possuem e
11,2% não souberam responder. Questionados sobre as
características do terreno, 98,9% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme; 1,1%
vivem em áreas marginais de rios sujeitos a fenômenos de

1076

“terras caídas”. Já quando foram questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dentre outros,
57,3% dizem que a casa onde moram é própria; 3,4%
obtiveram a casa por meio de posse; 1,1% vivem em casa
alugada; 10,1% possuem a casa cedida; 28,1% vivem em
assentamento rural.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
utilizam: carro (8,2%); van/Kombi (0,9%); Bicicleta
(15,1%); ônibus (23,7%); Moto (27,2%); carroça/carro de
boi (4,1%); moto-taxi (1,7%); a pé (17,7%);
cavalo/jegue/mula (0,9%).
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem: 12,4% consideram bom;
12,4% dizem ser regular; 3,4% consideram ruim; 68,5%
dizem não existir; 3,4% não souberam responder.
Urbanização das ruas: 2,2% consideram bom;
14,6% julgam ser regular; 6,7% consideram ruim; 61,8%
dizem não existir e 14,6% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados percebe-se que em 66,3%
das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 14,6% responderam que
1 apenas trabalha; 10,1% dos questionados disseram que
dois menores trabalham e 9% responderam que três ou
mais menores contribuem com a renda familiar. Quanto à
renda familiar, 11,2% não possuem renda; 58,4% recebem
menos de 1 salário mínimo; 24,7% recebem de 1 a 2
salários mínimos; 2,2% recebem mais de 2 a 3 salários
mínimos; 2,2% recebem de 3 a 5 salários mínimos e 1,1%
recebem mais de 5 salários mínimos mensais.
Cultura e lazer
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Segurança pública: dos entrevistados, 3,4%
consideram bom; 5,6% consideram regular; 2,2% julgam
ser ruim; 84,3% dizem não existir e 4,5% não souberam
responder.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 88,8% disseram que sim e 10,1% dizem que
gostam parcialmente; 1,1% não gostam isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 12,4% dizem que nunca participam; 56,2%
participam as vezes e 31,5% participam na maioria das
vezes. E quando perguntados se participariam de projetos
que beneficiariam sua comunidade: 52,7%, sim; 16,5%,
não e 30,8% talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (77,5%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; 3,4%
consideram o atendimento ao portador de deficiência;
1,1% consideram a assistência social; 1,1% consideram
creches; 13,5% a qualidade de ensino e 3,4% consideram a
qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 33,8% consideram áreas de
lazer/esportes; 3,9% programação cultural; 18,2% limpeza
de ruas e terrenos; 44,2% segurança pública. Também
foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 47,2% consideram áreas verdes; 5,6%
consideram a arborização de ruas; 6,7% praias/balneários;
3,4% rios e lagos; 37,1% a qualidade do ar.
PLANO DE AÇÃO

Realizar a coleta seletiva do lixo;

Construir um aterro controlado;
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lixo;

Aumentar a limpeza urbana e coleta de


Criar cooperativas de catadores de lixo
para reciclagem;

Providenciar abastecimento de água
tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de
água potável para os alunos;

Elaborar
a
manutenção
dos
abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na
comunidade.

Construir novos poços artesianos para
atender as famílias do município de Belterra;

Implantar estação de tratamento da rede
esgoto;

Criar sistemas de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas

Incentivar
projetos
de
extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;

Incentivar em programas de educação de
jovens e adultos em ensino tecnológico;

Criar projetos para educação na área da
orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas
escolas;

Instalar meios de transportes escolares para
os estudantes que apresentam dificuldades de acesso à
escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF FRANCISCO NUNES FERNANDES
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15012530
EMEF FRANCISCO NUNES
FERNANDES
Ensino Fundamental
BELTERRA
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME

1080

DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Francisco Nunes Fernandes,
80,5% dos entrevistados consideram bom o serviço de
coleta de lixo; 18,6% consideram regular e 0,9%
consideram ruim. Em relação ao destino dos resíduos
produzidos, 100% dos entrevistados responderam que o
lixo produzido é coletado pelo serviço de limpeza.
Água: Dentre as pessoas entrevistadas, 61,6%
declaram que o serviço de abastecimento de água é bom;
22,3% consideram regular; 7,1% consideram ruim; 6,2%
dos entrevistados afirmaram não existir sistema de
abastecimento de água e 2,8% não souberam responder.
Com isso, 85,4% utilizam água da rede geral de
distribuição; 10,2% possui poço domestico e 4,3% contam
com micro-abastecimento comunitário. Dentre os
entrevistados, 24,5% usam água sem nenhum tratamento;
38,7% fazem tratamento da água por meio de filtragem;
31,9% adicionam cloro e 5% fazem o tratamento por meio
de fervura.
Esgoto: 61,9% dos entrevistados disseram que a
qualidade do sistema de rede de esgoto é regular; 18,6%
consideram bom; 13,9% consideram ruim; 4,6% dos
entrevistados afirmaram não existir sistema de esgoto no
seu bairro e 0,9% não souberam responder. Os moradores
lançam seus dejetos em fossa séptica (68,1%); destinam
em rede geral de esgoto (27,9%); sumidouros (3,1%) e
lançam seus dejetos em céu aberto ou vala (0,9%).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante de
escolaridade é a dos que possuem ensino médio completo
(31%); os que possuem ensino fundamental incompleto
(21,1%); os que sabem ler, mas não frequentou a escola
(21,1%); ensino médio incompleto (17,6%); ensino
fundamental completo (16,4%); ensino superior
incompleto (5,9%); possuem ensino superior completo
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(5,3%) os que não sabe ler nem escrever (2,8%). Quando
questionados sobre a qualidade do ensino, 53,3%
consideram bom; 33,7% consideram regular; 5,9%
consideram ruim e 2,8% não souberam responder.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
dengue (24,4%); diarreia (16,3%); outras viroses (12,5%);
doenças respiratórias (8,3%); hepatite (6,4%); diabetes
(5,5%); leptospirose (1,7%); câncer (1,7%); hanseníase
(1,5%); problemas de pele (1,3%); problemas ósseos e de
articulação (1,1%); verminoses (0,8%); doenças mentais
(0,4%). Ressalta-se que o percentual de apenas 16,6% que
disse não ter havido ocorrência de doença, podendo isso
ser reflexo das baixas condições de saúde, qualidade de
vida e saneamento.
As
declarações
mostram
48,3%
dos
entrevistados recorrem ao posto de saúde para o tratamento
das suas doenças; 34,4% procuram hospitais públicos; 9%
procuram o médico do plano de saúde; 4% vão à farmácia;
1,5% procuram os agentes comunitários de saúde; 1,5%
procuram hospitais privados e 1,2% procuram os
curandeiros e benzedeira. Assim, quando questionados
quanto ao atendimento de saúde, 48% dos entrevistados
consideram bom; 34,4% consideram regular; 16,4%
julgam ruim; 1,1% não souberam responder.
Quando questionados sobre o atendimento aos
portadores de deficiência, 39,3% consideram regular;
23,2% consideram ruim; 17,6% não souberam responder;
11,1% consideram bom e 8,7% dos entrevistados afirmam
que não existe.
Quanto a assistência social, 32,2% consideram
regular; 18,3% consideram bom; 16,4% consideram ruim;
17% dos entrevistados afirmam que não existe e 16,1%
não souberam responder
Habitação
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Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 55,1% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno; 26,9% não possuem e 18% não
souberam responder. Questionados sobre as características
do terreno, 100% dos entrevistados responderam que
vivem em área de terra firme. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 84,5% responderam que a casa onde
moram é própria; 8% disseram morar em casa alugada;
5,6% dizem que a residência é cedida; 1,9% adquiriram a
casa por posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que
usam ônibus (32,6%); usam carro (21,7%); andam a pé
(14,2%); moto (11,5%); bicicleta (9,8%); moto taxe (9%);
van ou Kombi (0,9%); usam carroça ou carro de boi
(0,3%).
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação ao
abastecimento de água no bairro onde vivem, 61,6%
declaram que o serviço de abastecimento de água é bom;
22,3% consideram regular; 7,1% consideram ruim; 6,2%
dos entrevistados afirmaram não existir sistema de
abastecimento de água e 2,8% não souberam responder.
Urbanização das ruas: Em 61,6% das
respostas, os entrevistados consideram bom a urbanização
das ruas; 36,5 consideram regular; e 1,9% consideram
ruim.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
A presente pesquisa indica que em 83,6% dos
entrevistados confirmam que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; 8% responderam que 1 apenas trabalha;
6,2% dos questionados disseram que dois menores e 2,2%
responderam que três ou mais menores trabalham. Quanto
à renda familiar, 49,2% vivem com renda de 1 a 2 salários
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mínimo; 33,4% possuem renda de 2 a 3 salários mínimos;
8% vivem com mais de 3 a 5 salários mínimo; 5,9%
recebem menos de 1 salário mínimo; 2,2% vivem com
mais de 5 salários e 1,2% não possuem renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: quando questionados
quanto a segurança em locais públicos, 65,6% dos
entrevistados consideram bom; 16,4% consideram regular;
14,6 consideram ruim; 3,1% afirmam que não existe
segurança publica em sua comunidade e 0,3% dos
entrevistados não souberam responder.
Cidadania
Quando perguntados se gostam do bairro onde
moram 100% disseram que sim. Isso chama atenção ao
fato de que apesar de todas as dificuldades, os moradores
gostam do local onde vivem. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência a família participa de
ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, entre outros), 66,6% participam às vezes; 23,8%
participam na maioria das vezes e 9,6% responderam que
nunca participam. E quando perguntados se participariam
de projetos que beneficiariam sua comunidade, 38,4%
disseram que não participariam; 35% disseram que talvez e
26,6% responderam que sim.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (77,4%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para
9,3% dos entrevistados o mais importante é existência de
creches; para 5,9% o mais importante é a qualidade do
ensino; para 3,7% é o atendimento ao portador de
deficiência; para 2,2% o mais importante é a
implementação de cursos de qualificação profissional e
para 1,5% o mais importante é a assistência social.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
importante, 47,3% afirmam que a coleta de lixo é o mais
importante na comunidade; para 67,2% o mais importante
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é o abastecimento da água; para 21,7% é a coleta de lixo e
para 11,1% o mais importante é o transporte coletivo.
Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas verdes,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram: 82,7% dos entrevistados consideram
mais importante a qualidade do ar; 13,3% consideram mais
importante os rio e logos e 4% consideram importante as
praias e balneários.
PLANO DE AÇÃO
1.
2.
3.

Realizar a coleta seletiva do lixo;
Construir um aterro controlado;
Aumentar a limpeza urbana e coleta de

lixo;
4.
Criar cooperativas de catadores de lixo
para reciclagem;
5.
Providenciar abastecimento de água
tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de
água potável para os alunos;
6.
Elaborar
a
manutenção
dos
abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na
comunidade.
7.
Construir novos poços artesianos para
atender as famílias do município de Beltarerra ;
8.
Implantar estação de tratamento da rede
esgoto;
9.
Criar sistemas de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas
10. Incentivar
projetos
de
extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;
11. Incentivar em programas de educação de
jovens e adultos em ensino tecnológico;
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12. Criar projetos para educação na área da
orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas
escolas;
13. Instalar meios de transportes escolares
para os estudantes que apresentam dificuldades de acesso à
escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SAO JOAO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15013782
EMEF SAO JOAO
Ensino Fundamental
BELTERRA
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola São João, 100% das pessoas
questionadas responderam não usufruir da coleta de lixo,
com isso, o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é a queimada
(100%).
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito porpoço doméstico (37,9%); micro abastecimento
comunitário (27,6%); rio açude, lago, igarapé ou nascente
(27,6%); e 6,9% possuem outros meios não identificados.
34,5% dizem consumir água tratada; 24,1% dizem não
possuir tratamento e 41,4% afirmaram não saber. As
formas de tratamento utilizadas pelos moradores são:
cloração (81%); filtragem (9,6%); fervura (4,8%) e 4,8%
possuem outras formas não identificadas.
Esgoto: 88,7% dos entrevistados declararam que
não existe rede de esgoto; a maioria (78,8%) destina
dejetos a céu aberto/vala; 19% utilizam fossa séptica e
4,8% fazem uso de rio/canal/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
83,3%, seguida dos que possuem ensino médio completo
(11,1%) e os que possuem ensino fundamental completo
(5,6%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diabetes (10%), juntamente comproblemas do coração com
10% dos casos; malária (7,5%); outras viroses (7,5%);
dengue (5%); diarreia (5%); doenças respiratórias (5%);
problemas de pele (5%); verminoses (5%); hanseníase
(2,5%); hepatite (2,5%) e problemas ósseos ou/de
articulação (2,5%). Ressalta-se que o percentual de 32,5%
disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
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podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostram que 65,5% recorrem a
postos de saúde para seu atendimento e34,5% recorrem a
hospitais públicos.
Quanto ao atendimento de saúde, 55,2% dos
entrevistados considera regular; 20,7% ruim, 10,3% bom;
10,3% inexistente e 3,4% não souberam responder. Em
relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
96,6% dos entrevistados declararam ser inexistente e 3,4%
não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
79,3% dos entrevistados consideram inexistente; 10,3%
regular; 6,9% consideram ruim e 3,4% bom. Outro dado de
avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 55,2% consideraram bom; 31% consideram
este item regular e 13,8% o julgam ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 69% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno; 20,7% não possuem e 10,3% não
souberam responder. Questionados sobre as características
do terreno, 100% dos entrevistados responderam que
vivem em área de terra firme. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 79,3% diz que a casa onde moram é
assentamento rural; 13,8% própria; 3,4% cedida e 3,4% foi
conseguida por posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
36,4% andam de ônibus; 34,1% utilizam moto; 11,4%
andam a pé; 4,6% usam carro; 4,6% andam de
carroça/carro de boi; 4,6% utilizam bicicleta; 2,3% usam
van/Kombi e 2,3% andam de moto-táxi.
Meio ambiente
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Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem,51,7% relatam que o
abastecimento de água é inexistente; 24,1% afirmam ser
ruim; 13,8% disseram ser bom e 10,4% regular.
Urbanização das ruas: 96,6% dos entrevistados
disseram que a urbanização das ruas é inexistente e 3,4%
disseram ser regular.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
82,8% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 13,8%
responderam que três ou mais menores contribuem com a
renda familiar e 3,4% dos questionados disseram que dois
menores trabalham. Quanto à renda familiar, 62,1%
possuem renda de menos de 1 salário mínimo; 27,6%
recebem de 1 a 2 salários mínimos; 6,7% recebem de 2 a 3
salários mínimos e 3,4% não possuem renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
consideram a segurança pública inexistente. Tais dados
fornecem base para a inferência de que há ocorrência de
violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram,96,6% disseramque sim e 3,4% dizem que
gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 72,4%
responderam que participam às vezes; 24,1% participa na
maioria das vezes e 3,4% nunca participam das atividades.
E quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 65,5% participariam; 31%
talvez participassem e 3,4% não participariam.
Visão compartilhada de futuro
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Para a maioria dos entrevistados (62,1%) o
aspecto mais importante é o atendimento de saúde e para
37,9% o item mais importante é a qualidade de ensino.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 44,8% consideram a segurança pública;
31% áreas de lazer/esporte; 20,7% programação cultural e
3,4% a limpeza de ruas e terrenos. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: arborização das ruas, praias/balneários, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 41,4%
consideram mais importante aqualidade do ar; 37,9% áreas
verdes; 17,4% rios e lagos e 3,4% a arborização das ruas.
PLANO DE AÇÃO

Realizar a coleta seletiva do lixo;

Construir um aterro controlado;

Aumentar a limpeza urbana e coleta de
lixo;


Criar cooperativas de catadores de lixo
para reciclagem;

Providenciar abastecimento de água
tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de
água potável para os alunos;

Elaborar
a
manutenção
dos
abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na
comunidade.

Construir novos poços artesianos para
atender as famílias do município de Belterra;

Implantar estação de tratamento da rede
esgoto;

Criar sistemas de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas

Incentivar
projetos
de
extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;
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Incentivar em programas de educação de
jovens e adultos em ensino tecnológico;

Criar projetos para educação na área da
orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas
escolas;

Instalar meios de transportes escolares
para os estudantes que apresentam dificuldades de acesso à
escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF ARMANDO LAGES NADLER
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15015742
EMEF ARMANDO LAGES NADLER
Ensino Fundamental
BELTERRA
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Armando Lages, 100% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo, com isso, o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é a caçamba de
lixo (5,1%); outros têm o lixo coletado por serviço de
limpeza (89,7%); 2,6% queimam o lixo e 2,6% o enterram.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por poço doméstico (74,4%) micro abastecimento
comunitário (10,3%); rio/açude (5,1%) e 10,3% dizem que
seu abastecimento provém da rede geral de distribuição.
100% dizem consumir água não tratada. As formas de
tratamento utilizadas pelos moradores são: cloração
(48,6%); filtragem (48,6%); fervura (2,9%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam que
não existe rede de esgoto; a maioria (100%) utiliza fossa
séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
65,7%, seguida dos que possuem ensino médio completo
(11,4%); os que possuem ensino médio incompleto (8,6%);
os que possuem ensino fundamental completo (5,7%); os
que possuem ensino superior completo (6,6%); os que
sabem ler/escrever, mas nunca frequentaram escola
(5,7%); e os que não sabem ler/escrever (11,4%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
doenças respiratórias (17%), seguida por outras viroses
com 21,3% dos casos; diarreia (36,2%); dengue (6,4%);
diabetes (10,7%); verminoses (2,1%); problemas ósseos
ou/de articulação (4,3%).
As declarações mostram que 30,8% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 64,1% recorrem a
postos de saúde; 5,1% farmácia.
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Quanto ao atendimento de saúde, 43,6% dos
entrevistados considera regular; 28,2% ruim, 28,2% bom.
Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
87,2% dos entrevistados declararam ser inexistente; 2,6%
não souberam responder; 5,1% afirmaram ser ruim; 5,1%
consideram regular.
Quando questionados sobre a assistência social,
23,1% dos entrevistados consideram regular; 2,6% não
souberam responder; 7,7% consideram bom; 2,6% ruim e
64,1% afirmam não existir. Outro dado de avaliação foi a
qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
61,5% consideraram bom; 25,6% consideram este item
regular; 5,1% o julgam ruim; 7,7% não souberam
responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 25,6% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno; e 74,4% não possuem.
Questionados sobre as características do terreno, 87,2%
dos entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme, 12,8% em área inundável. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 92,3% diz que a casa onde moram é
própria; 5,1% cedida e 2,6% foi conseguida por posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
11,1% andam a pé; 17,8% usam bicicleta; 25,6% utilizam
ônibus; 20% andam de moto; 13,3% moto-táxi;7,8%
utilizam carro; 2,2% canoa/bajara.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem,100% relatam que o
abastecimento de água é inexistente;
Urbanização das ruas: 12,8% dos entrevistados
disseram que a urbanização das ruas é regular; 20,5%
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disseram ser bom; 15,4% ruim; 30,8% afirmam não existir
e 20,5% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os resultados desta pesquisa percebese que em 84,6% das respostas dos entrevistados
confirmam que nenhum dos menores de 18 anos trabalha;
7,7% dos questionados disseram que um menor trabalha;
7,7% responderam que dois menores de idade contribuem
com a renda familiar. Quanto à renda familiar, 61,5%
possuem renda de 1 a 2 salários mínimos; 28,2% recebem
menos de 1 salário mínimo; 5,1% recebem de 2 a 3
salários mínimos; 5,1% recebem de 3 a 5 salários.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
disseram ser inexistente. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 92,3% disseram que sim e 7,7% dizem que
gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 66,7%
responderam que participam às vezes; 7,7% nunca
participam das atividades e25,6% participa na maioria das
vezes. E quando perguntados se participariam de projetos
que beneficiariam sua comunidade, 82,1% participariam;
10,3% talvez participassem e 7,7% não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (79,5%) o
aspecto mais importante é o atendimento de saúde; para
17,9% o item mais importante é a qualidade de ensino;
2,6% assistência social.
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Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 56,4% consideram a segurança pública;
10,3% áreas de lazer/esporte; 10,3% programação cultural
e 23,1% a limpeza de ruas e terrenos. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: arborização das ruas, praias/balneários, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 59%
consideram mais importante aqualidade do ar; 15,4% áreas
verdes; 15,4% praias/balneários; 7,7% a arborização das
ruas e 2,6% rios e lagos.
PLANO DE AÇÃO














Realizar a coleta seletiva do lixo;
Construir um aterro controlado;
Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
Criar cooperativas de catadores de lixo para reciclagem;
Providenciar abastecimento de água tratada com qualidade
para aumentar a porcentagem de água potável para os
alunos;
Elaborar a manutenção dos abastecimentos de água dos
poços artesianos instalados na comunidade.
Construir novos poços artesianos para atender as famílias
do município de Belterra;
Implantar estação de tratamento da rede esgoto;
Criar sistemas de drenagem e manejo de aguas pluviais
urbanas
Incentivar projetos de extensão, auxiliadas pelas
universidades, voltadas para educação ambiental;
Incentivar em programas de educação de jovens e adultos
em ensino tecnológico;
Criar projetos para educação na área da orientação sexual e
da área da saúde dos jovens nas escolas;
Instalar meios de transportes escolares para os estudantes
que apresentam dificuldades de acesso à escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF DARCY VARGAS
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15015750
EMEF DARCY VARGAS
Ensino Fundamental
BELTERRA
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Darcy Vargas, 100% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo, com isso, o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é a caçamba de
lixo (46,4%); outros têm o lixo coletado por serviço de
limpeza (35,1%); 15,9% queimam o lixo e 2,6% o
enterram.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por micro abastecimento comunitário (90,7%); carro
pipa (7,9%) e 1,3% dizem que seu abastecimento provém
da rede geral de distribuição. 62,9% dizem consumir água
tratada; 33,1% dizem não possuir tratamento e 4%
afirmaram não saber. As formas de tratamento utilizadas
pelos moradores são: cloração (35,1%); filtragem (22,5%);
fervura (5,3%) e 37,1% possuem outras formas não
identificadas.
Esgoto: 88,7% dos entrevistados declararam que
não existe rede de esgoto; a maioria (78,8%) utiliza fossa
séptica; 13,2% destinam dejetos em sumidouros e 7,9% a
céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
33,1%, seguida dos que possuem ensino médio completo
(26,5%); os que possuem ensino médio incompleto
(10,6%); os que possuem ensino fundamental completo
(9,3%); os que possuem ensino superior completo (6,6%);
os que sabem ler/escrever, mas nunca frequentaram escola
(6,6%); os que possuem ensino superior incompleto e os
que não sabem ler/escrever (0,4%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
doenças respiratórias (18,5%), seguida por outras viroses

1099

com 15% dos casos; diarreia (11%); dengue (7,5%);
diabetes (5%); verminoses (3,5%); problemas ósseos ou/de
articulação (3,5%); problemas do coração (2%); problemas
de pele (1,5%); outras doenças não especificadas (1,5%);
hepatite (0,5%) e câncer (0,5%). Ressalta-se que o
percentual de 30% disse não ter havido ocorrência de
nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostram que 86,1% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 6% recorrem a
postos de saúde; 4% hospital privado; 3,3% farmácia e
0,7% médicos do plano de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 43,7% dos
entrevistados considera regular; 27,2% ruim, 27,2% bom e
2% não souberam responder. Em relação ao atendimento
aos portadores de deficiências, 25,8% dos entrevistados
declararam ser inexistente; 25,2% não souberam
responder; 21,2% afirmaram ser ruim; 20,5% consideram
regular e 7,3% bom.
Quando questionados sobre a assistência social,
32,5% dos entrevistados consideram regular; 23,2% não
souberam responder; 21,2% consideram bom; 19,9% ruim
e 3,3% afirmam não existir. Outro dado de avaliação foi a
qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
50,3% consideraram bom; 33,1% consideram este item
regular; 9,3% o julgam ruim; 6,6% não souberam
responder e 0,7% afirmaram ser inexistente.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 4% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno; 27,8% não souberam responder e
68,2% não possuem. Questionados sobre as características
do terreno, 100% dos entrevistados responderam que
vivem em área de terra firme. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 86,8% diz que a casa onde moram é
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própria; 6,6% é alugada; 5,3% cedida e 1,3% foi
conseguida por posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
28,1% andam a pé; 24,2% usam bicicleta; 21,4% utilizam
ônibus; 12,9% andam de moto-táxi; 9,1% utilizam carro;
3,8% andam de carroça/boi e 0,6% usam van/Kombi.

Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 41,7% relatam que o
abastecimento de água é regular; 33,1% afirmam ser bom;
23,2% disseram ser ruim; 1,3% não souberam responder e
0,7% afirmaram ser inexistente.
Urbanização das ruas: 36,4% dos entrevistados
disseram que a urbanização das ruas é regular; 33,1%
disseram ser bom; 23,8% ruim; 3,3% afirmam não existir e
3,3% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os resultados desta pesquisa percebese que em 35,8% das respostas dos entrevistados
confirmam que nenhum dos menores de 18 anos trabalha;
21,9% dos questionados disseram que dois menores
trabalham; 21,9% responderam que três ou mais menores
de idade contribuem com a renda familiar e 20,5%
responderam que 1 apenas trabalha. Quanto à renda
familiar, 53,6% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos;
25,8% recebem menos de 1 salário mínimo; 7,9% recebem
de 2 a 3 salários mínimos; 5,3% recebem mais de 5
salários mínimos; 4,6% recebem de 3 a 5 salários mínimos
e 2,6% não possuem renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 37,7%
consideram a segurança pública regular; 26,5% julgam
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bom; 27,2% regular; 7,3% não souberam responder e 1,3%
disseram ser inexistente. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 86,8% disseram que sim e 13,2% dizem que
gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 58,3%
responderam que participam às vezes; 21,9% nunca
participam das atividades e 19,9% participa na maioria das
vezes. E quando perguntados se participariam de projetos
que beneficiariam sua comunidade, 78,8% participariam;
15,2% talvez participassem e 6% não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (74,2%) o
aspecto mais importante é o atendimento de saúde; para
16,6% o item mais importante é a qualidade de ensino;
3,3% creche; 3,3% atendimento ao portador de deficiência
e 2,6% cursos de qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 74,8% consideram a segurança pública;
11,3% áreas de lazer/esporte; 8,6% programação cultural e
5,3% a limpeza de ruas e terrenos. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: arborização das ruas, praias/balneários, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 52,3%
consideram mais importante a qualidade do ar; 23,2%
áreas verdes; 12,6% praias/balneários; 9,3% a arborização
das ruas e 2,6% rios e lagos.
PLANO DE AÇÃO

Realizar a coleta seletiva do lixo;

Construir um aterro controlado;
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lixo;

Aumentar a limpeza urbana e coleta de


Criar cooperativas de catadores de lixo
para reciclagem;

Providenciar abastecimento de água
tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de
água potável para os alunos;

Elaborar
a
manutenção
dos
abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na
comunidade.

Construir novos poços artesianos para
atender as famílias do município de Belterra;

Implantar estação de tratamento da rede
esgoto;

Criar sistemas de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas

Incentivar
projetos
de
extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;

Incentivar em programas de educação de
jovens e adultos em ensino tecnológico;

Criar projetos para educação na área da
orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas
escolas;

Instalar meios de transportes escolares
para os estudantes que apresentam dificuldades de acesso à
escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SAGRADA FAMILIA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15015866
EMEF SAGRADA FAMILIA
Ensino Fundamental
BELTERRA
BAIXO AMAZONAS
URBANO
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Sagrada Família, 53,3% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo, com isso, o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é a caçamba de
lixo (21,8%); outros têm o lixo coletado por serviço de
limpeza (34,1%); 41,9% queimam o lixo e 2,6% o
enterram.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por micro abastecimento comunitário (0,4%); carro
pipa (8,7%) e 88,6% dizem que seu abastecimento provém
da rede geral de distribuição, e 1,7% poço doméstico. 76%
dizem consumir água tratada; 21,4% dizem não possuir
tratamento e 2,6% afirmaram não saber. As formas de
tratamento utilizadas pelos moradores são: cloração
(32,3%); filtragem (38,4%); fervura (10%).
Esgoto: 88,7% dos entrevistados declararam que
não existe rede de esgoto; a maioria (70,3%) fossa séptica;
12,7% rede geral, 9,6% destinam dejetos em sumidouros e
5,2% a céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
37,6%, seguida dos que possuem ensino médio completo
(19,7%); os que possuem ensino médio incompleto
(16,6%); os que possuem ensino fundamental completo
(9,6%); os que possuem ensino superior completo (6,6%);
os que sabem ler/escrever, mas nunca frequentaram escola
(37,6%); os que possuem ensino superior incompleto
(7,4%) e os que não sabem ler/escrever (2,6%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
doenças respiratórias (9,2%), seguida por outras viroses
com 19,4% dos casos; diarreia (9,5%); dengue (11,3%);
diabetes (4,1%); verminoses (3,5%); problemas ósseos
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ou/de articulação (2,2%); problemas do coração (4,1%);
problemas de pele (2,2%); outras doenças não
especificadas (1,5%); hepatite (2,2%) e câncer (1,5%).
Ressalta-se que o percentual de 30% disse não ter havido
ocorrência de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo
de outros fatores que influenciam positivamente na
conservação da saúde.
As declarações mostram que 51,1% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 35,8% recorrem a
postos de saúde; 6,6% hospital privado; 1,7% farmácia e
3,1% médicos do plano de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 42,4% dos
entrevistados considera regular; 24,9% ruim, 29,7% bom, e
1,3% não souberam responder. Em relação ao atendimento
aos portadores de deficiências, 24% dos entrevistados
declararam ser inexistente; 24,9% não souberam
responder; 22,7% afirmaram ser ruim; 18,3% consideram
regular e 10% bom.
Quando questionados sobre a assistência social,
24,5% dos entrevistados consideram regular; 21% não
souberam responder; 24% consideram bom; 15,7% ruim e
14,8% afirmam não existir. Outro dado de avaliação foi a
qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
53,3% consideraram bom; 33,2% consideram este item
regular; 7,4% o julgam ruim; 3,9% não souberam
responder e 2,2% afirmaram ser inexistente.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 36,2% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno; 8,3% não souberam responder e
55,5% não possuem. Questionados sobre as características
do terreno, 100% dos entrevistados responderam que
vivem em área de terra firme. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 88,2% diz que a casa onde moram é
própria; 4,8% é alugada; 4,8% cedida e 1,3% foi
conseguida por posse.
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Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
17,1% andam a pé; 28,7% usam bicicleta; 16,7% utilizam
ônibus; 13,3% andam de moto; 11,2% utilizam carro; 8,1%
moto-táxi, 0,2% andam de carroça/boi e 3,5% usam
van/Kombi.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem,39,7% relatam que o
abastecimento de água é regular; 24,5% afirmam ser bom;
27,5% disseram ser ruim; 0,9% não souberam responder e
7,4% afirmaram ser inexistente.
Urbanização das ruas: 30,1% dos entrevistados
disseram que a urbanização das ruas é regular; 21,4%
disseram ser bom; 35,8% ruim; 8,7% afirmam não existir e
3,9% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os resultados desta pesquisa percebese que em 83,4% das respostas dos entrevistados
confirmam que nenhum dos menores de 18 anos trabalha;
3,1% dos questionados disseram que dois menores
trabalham; 2,6% responderam que três ou mais menores de
idade contribuem com a renda familiar e 10,9%
responderam que 1 apenas trabalha. Quanto à renda
familiar, 31,9% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos;
34,9% recebem menos de 1 salário mínimo; 11,4%
recebem de 2 a 3 salários mínimos; 2,2% recebem mais de
5 salários mínimos; 9,2% recebem de 3 a 5 salários
mínimos e 10,5% não possuem renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 35,8%
consideram a segurança pública regular; 28,8% ruim,
24,5% julgam bom; 27,2% regular; 5,7% não souberam
responder e 5,2% disseram ser inexistente. Tais dados
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fornecem base para a inferência de que há ocorrência de
violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 94,3% disseram que sim e 3,1% dizem que
gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 47,6%
responderam que participam às vezes; 34,1% nunca
participam das atividades e18,3% participa na maioria das
vezes. E quando perguntados se participariam de projetos
que beneficiariam sua comunidade, 80,3% participariam;
7,9% talvez participassem e 11,8% não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (76%) o aspecto
mais importante é o atendimento de saúde; para 7,9% o
item mais importante é a qualidade de ensino; 2,2%
creche; 2,6% atendimento ao portador de deficiência e
9,2% cursos de qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 66,8% consideram a segurança pública;
10,9% áreas de lazer/esporte; 10,9% programação cultural
e 11,4% a limpeza de ruas e terrenos. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: arborização das ruas, praias/balneários, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 40,6%
consideram mais importante a qualidade do ar; 30,1%
áreas verdes; 10,9% praias/balneários; 13,1% a
arborização das ruas e 5,2% rios e lagos.
PLANO DE AÇÃO

Realizar a coleta seletiva do lixo;

Construir um aterro controlado;

Aumentar a limpeza urbana e coleta de
lixo;
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Criar cooperativas de catadores de lixo
para reciclagem;

Providenciar abastecimento de água
tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de
água potável para os alunos;

Elaborar
a
manutenção
dos
abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na
comunidade.

Construir novos poços artesianos para
atender as famílias do município de Belterra;

Implantar estação de tratamento da rede
esgoto;

Criar sistemas de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas

Incentivar
projetos
de
extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;

Incentivar em programas de educação de
jovens e adultos em ensino tecnológico;

Criar projetos para educação na área da
orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas
escolas;

Instalar meios de transportes escolares
para os estudantes que apresentam dificuldades de acesso à
escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SANTA MARIA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15016030
EMEF SANTA MARIA
Ensino Fundamental
BELTERRA
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola, quanto à coleta de lixo, 10,6%
consideram bom; 4,8% consideram regular; 11,5%
consideram ruim e 69,2% dos entrevistados dizem não
existir; 3,8% não souberam responder. O destino do lixo
produzido e não coletados: 1,9% do lixo são enterrados;
89,5% do lixo são queimados; 1,9% jogam em terreno
baldio/lixão e 6,7% do lixo é despejado na mata.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por meio da rede geral de distribuição (1,9%); por
meio do micro abastecimento comunitário/poço artesiano
(91,1%); poço doméstico (1,9%); rio açude, lago, igarapé,
nascente (14,2%); outros (0,9%). 76,4% dizem receber
água tratada; 20,8% recebem água sem tratamento, e 2,8%
das pessoas não souberam responder. Dos entrevistados,
63,1% filtram a água; 2,9% fervem a água; 12,6% utilizam
a cloração e 21,4% não utilizam nenhum meio de
tratamento.
Esgoto: Quando questionados sobre a rede de
esgoto, 11,3% consideram bom e 0,9% dizem ser ruim e
86,8% responderam não existir; 0,9% não soube
responder. Quando questionados sobre o destino do esgoto
do banheiro ou sanitário as repostas foram as seguintes:
fossa séptica (9%); sumidouro (9%); a céu aberto/vala
(76%). Rio/canal/valão (6%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 1% não sabe ler/escrever;
49% possuem o ensino fundamental incompleto; 18,4%
possuem o ensino fundamental completo; 12,2% possuem
o ensino médio incompleto e 10,2% possuem o ensino
médio completo; 5,1% possuem o ensino superior
incompleto; 2% possuem o ensino superior completo e
outros (2%).
Saúde
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Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
dengue (2,6%); verminoses (5,3%); doenças respiratórias
(7,3%); hepatite (0,7%); Diarreia (32,5%); outras viroses
(21,9%); hanseníase (0,7%); problemas de pele (0,7%);
problemas do coração (2,6%); problemas ósseos/ou
articulação (2,6%); diabetes(3,3%); câncer (0,7%);
doenças mentais (0,7%); febre amarela (1,3%); e 17,2%
disseram não haver casos de doença.
As declarações mostram que 82,2% recorrem a
postos de saúde; 7,5% recorrem ao hospital publico; 3,7%
utilizam as farmácias; 1,9% recorrem aos agentes
comunitários de saúde e 2,8% recorrem aos serviços de
curandeiros/benzedeiras; outros (1,9%).
Quanto ao atendimento de saúde, 21,7%
consideram bom; 54,7% consideram regular; 20,8% dizem
ser ruim; 0,9% dizem não existir e 1,9% não souberam
responder. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 8,5% consideram bom; 17% dizem ser
regular; 3,8% consideram ruim; 68,9% dizem que não
existe e 1,9% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
35,8% dizem ser bom; 24,5% dizem ser regular; 6,6%
julgam ser ruim e 20,8% dizem não existir; 12,3% não
souberam responder. Outro dado de avaliação foi à
qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
70,5% consideraram bom; 25,7% consideram este item
regular; 1,9% dizem que não existe; 1,9% não souberam
responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 14,2% dos entrevistados possuem o documento de
propriedade do terreno onde moram; 80,2% não possuem e
5,7%não souberam responder. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
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cedida, alugada, dente outros, 91,5% dizem que a casa
onde moram é própria; 0,9% vivem em casa alugada; 6,6%
possuem a casa cedida e 0,9% vive em assentamento rural.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
utilizam: Bicicleta (19,3%); barca/balsa/lancha (8%); Moto
(1,1%); carroça/carro de boi (3%); moto-táxi (0,4%); a pé
(38,3%); canoa/bajara (29,9%).
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem: 85,8% consideram bom;
8,5% dizem ser regular; 1,9% consideram ruim; 3,8%
dizem que não existe.
Urbanização das ruas: 20,8% dizem ser bom;
24,5% julgam ser regular; 24,5% consideram ruim; 29,2%
dizem não existir e 0,9% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
96,2% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 0,9% respondeu
que 1 apenas trabalha; 1,9% dos questionados disseram
que dois menores trabalham e 0,9% responderam que três
ou menores contribuem com a renda familiar. Quanto à
renda familiar, 2,8% não possuem renda; 50,9% recebem
menos de 1 salário mínimo; 43,4% recebem de 1 a 2
salários mínimos; 2,8% recebem mais de 2 a 3 salários
mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: 10,4% consideram bom;
12,3% dizem ser regular; 15,1% dizem ser ruim; 57,5%
dos entrevistados disseram não existir segurança pública;
4,7% não souberam responder.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 95,3% disseram que sim e 4,7% dizem que
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gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência à família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 6,6%
dizem que nunca participam; 49,1% participam às vezes e
44,3% participam na maioria das vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade: 79,2%, sim; 12,3%, não e 8,5%
talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (74,3%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; 1,9%
consideram o atendimento ao portador de deficiência;
2,9% consideram a assistência social; creche (1%); 13,3%
a qualidade de ensino e 6,7% consideram a qualificação
profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 12,3% consideram áreas de
lazer/esportes; 10,4% programação cultural; 37,7%
limpeza de ruas e terrenos; 39,6% segurança pública.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 34% consideram áreas verdes; 3,8%
consideram a arborização de ruas; 8,5% praias/balneários;
16% rios e lagos; 37,7% a qualidade do ar.
PLANO DE AÇÃO

Realizar a coleta seletiva do lixo;

Construir um aterro controlado;

Aumentar a limpeza urbana e coleta de
lixo;

Criar cooperativas de catadores de lixo
para reciclagem;

Providenciar abastecimento de água
tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de
água potável para os alunos;
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Elaborar
a
manutenção
dos
abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na
comunidade.

Construir novos poços artesianos para
atender as famílias do município de Belterra;

Implantar estação de tratamento da rede
esgoto;

Criar sistemas de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas

Incentivar
projetos
de
extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;

Incentivar em programas de educação de
jovens e adultos em ensino tecnológico;

Criar projetos para educação na área da
orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas
escolas;
Instalar meios de transportes escolares
para os estudantes que apresentam dificuldades
de acesso à escola.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola, quanto à coleta de lixo, 28,6%
dos entrevistados dizem ser boa; 46,8% dizem ser regular;
14,3% responderam ser ruim; 5,6% dizem não existir e
4,8% não souberam responder. Quanto ao destino do lixo
produzido 35,7% é queimado; 57,1% é coletado pelo
serviço de limpeza (gari); 5,6% é despejado na caçamba de
lixo e 1,6% é jogado em terreno baldio/lixão.
Água: Os entrevistados disseram que o
abastecimento é feito pela rede geral de distribuição
(51,6%); por meio do micro abastecimento comunitário
(poço artesiano) (24,6%) e poço doméstico (1,6%);
bicão/cacimba (0,8%); carro pipa (21,4%). 80,2% disseram
receber água tratada enquanto 19% recebem água sem
nenhum tipo de tratamento e 0,8% das pessoas não
souberam responder. Dos entrevistados 22,8% filtram a
água; 2% a fervem e 70,3% utilizam a cloração. Dos
entrevistados 5% utilizam de outros meios de tratamentos.
Esgoto: Quando questionados sobre a rede de
esgoto as respostas foram as seguintes: regular (12,7%);
ruim (10,3%); não existe (74,6%); não sabe (2,4%).
Quando questionados sobre o destino do esgoto do
banheiro ou sanitário as repostas foram: utilizam a rede
geral (0,8%); fossa séptica (72,2%); sumidouro (17,5%);
rede comunitária (0,8%); a céu aberto/vala (8,7%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 2,4% dos entrevistados
não sabem ler/escrever; 33,3% possuem o ensino
fundamental incompleto; 11,7% possui o ensino
fundamental completo; 11,9% possuem o ensino médio
incompleto; 22,2% possuem o ensino médio completo;
8,7% possuem o ensino superior incompleto e apenas 4%
possuem o ensino superior completo.
Outro dado de avaliação foi quanto à qualidade
do ensino, onde os resultados mostraram que 44,4%
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consideraram bom; 42,9% consideram este item regular;
2,4% julgam este item ruim e 10,3% não souberam
responder.

Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
dengue (16,8%); verminoses (7,1%); doenças respiratórias
(10,7%); hepatite (1,5%); Diarréia (13,2%); outras viroses
(10,7%); hanseníase (1,5%); problemas de pele (3%);
problemas de coração (2,5%); problemas ósseos e/ou
articulação (3,6%); diabetes (4,6%); câncer (0,5%);
doenças mentais (1%); Malária (0,5%); outros (3%) e
19,8% disseram não haver casos de doença.
As declarações mostram que 2,4% recorrem a
postos de saúde; 0,8% recorre ao medico do plano de
saúde; 93,7% recorrem a hospitais públicos para seu
atendimento; 0,8% recorrem a hospitais privados; 1,6%
utilizam
a
farmácia;
0,8%
recorrem
a
curandeiros/benzedeiras.
Quanto ao atendimento de saúde, 23,8%
consideram bom; 51,6% consideram regular; 23% dizem
ser ruim; 1,6% não souberam responder. Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências, 5,6%
consideram bom; 30,2% consideram o atendimento
regular; 15,9% consideram ruim; 19% dizem que não
existe; 29,4% não sabem.
Quando questionados sobre a assistência social,
17,5% dos entrevistados testemunharam ser boa; 37,3%
dizem ser regular; 11,9% julgam ser ruim e 11,1% dizem
não existir; 22,2% não souberam responder.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 38,9%
dos entrevistados possuem o documento de propriedade do
terreno onde moram; 53,2% não possuem e 7,9% não
souberam responder. Questionados sobre as características
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do terreno, 99,2% dos entrevistados responderam que
vivem em área de terra firme; 0,8% vivem em áreas
inundáveis. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 89,7%
dizem que a casa onde moram é própria; 1,6% obtiveram a
casa por meio de posse; 4,8% vivem em casa alugada e 4%
vivem em casa cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados 6,6% dos entrevistados responderam
que utilizam carro; 2,1% van/Kombi; Bicicleta (33,8%);
ônibus (23%); barca/balsa/lancha (0,3%); Moto (16%);
carroça/carro de boi (0,7%) e moto-taxi (8,7%). Aqueles
que não utilizam nenhum meio de transporte contabilizam
8,7%.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem: 20,6% consideram bom;
43,7% dizem ser regular; 33,3% consideram ruim; 2,4%
não souberam responder.
Urbanização das ruas: 16,7% consideram bom;
41,3% julgam ser regular; 21,4% consideram ruim; 11,1%
dizem não existir e 9,5% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
92,9% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 4,8%
responderam que 1 apenas trabalha; 1,6% dos
questionados disseram que dois menores trabalham e 0,8%
responderam que três ou mais menores contribuem com a
renda familiar. Quanto à renda familiar, 1,6% não possuem
renda; 37,3% recebem menos de 1 salário mínimo; 50,8%
recebem de 1 a 2 salários mínimos; 6,3% recebem mais de
2 a 3 salários mínimos; 2,4% recebem mais de 3 a 5
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salários mínimos e 1,6% recebem mais de 5 salários
mínimos mensais.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 19,8%
consideram bom; 29,4% consideram regular; 31% julgam
ser ruim; 9,5% dizem não existir e 10,3% não souberam
responder.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 86,5% disseram que sim e 11,1% dizem que
gostam parcialmente; 2,4% não gostam isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 31,7% dizem que nunca participam; 50,8%
participam as vezes e 17,5% participam na maioria das
vezes. E quando perguntados se participariam de projetos
que beneficiariam sua comunidade: 66,7%, sim; 11,9%,
não e 21,4% talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (78,6%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; 4,8%
consideram o atendimento ao portador de deficiência;
0,8% consideram a assistência social; 1,6% consideram
creches; 4% a qualidade de ensino e 10,3% consideram a
qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 15,1% consideram áreas de
lazer/esportes; 3,2% programação cultural; 11,9% limpeza
de ruas e terrenos; 69,8% segurança pública. Também
foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 23% consideram áreas verdes; 19,8%
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consideram a arborização de ruas; 4,8% praias/balneários;
2,4% rios e lagos; 50% a qualidade do ar.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS (PEDEOP)
Na Escola Municipal de Ensino Fundamental
Waldemar Maués, situada no município dePlacas,
comunidade de Jurubeba foram realizadas sete (7)
entrevistas, sendo seis (6) mulheres e um (1) homem. Três
entrevistados situam-se na faixa etária de 31 a 40 anos,
dois na faixa etária de 18 a 30 anos, e dois entre 41 a 50
anos. No tempo de dedicação ao ensino, um professor tem
experiência de seis a dez anos, três dedicam-se ao ensino
de 11 a 15 anos, dois professores dedicam-se de 16 a 20
anos e um professor leciona a mais de 26 anos. Dos
entrevistados, seis professores são concursados e um
apresenta regime de acesso por contrato.
Os entrevistados lecionam no ensino
fundamental, nas séries iniciais. Os entrevistados não
apresentam outra atividade na escola, além do ensino, e
somente um professor leciona em outra escola municipal.
Em relação à formação dos entrevistados, seis
apresentam graduação, sendo que quatro dos entrevistados
apresentam formação de graduação completa, em
licenciatura plena. Somente um dos entrevistados
respondeu que não realiza ou realizou algum curso ou
programa de capacitação continuada.
Ao serem questionados quais razões seriam
limitantes para o aprimoramento profissional, em uma
escala de muita importância a indiferente, para os
professores, não há a razão limitante para o aprimoramento
profissional considerado de muita importância. Fatores
como falta de comunicação e divulgação do curso (57%),
falta de compromisso institucional na formação docente
(71%), falta de vontade e motivação pessoal (86%), falta
de recursos financeiros (57%) foram considerados
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importantes. Ao serem questionados sobre as razões que os
estimulam a busca de aprimoramento profissional, em uma
escala de muita importância a indiferente, fatores como
interesse pessoal (71%), melhoria de desempenho
profissional (100%), melhoria de função e/ou salário
(100%), oferta de eventos na área de interesse (100%),
foram considerados muito importantes.
Todos os entrevistados desejam a oferta de
cursos que visam melhor desempenho das atividades.
Apesar disso, 43% não se consideram aptos a participarem
de cursos e/ou educação continuada à distância, pela falta
de tempo, e proximidade de aposentadoria.
Em relação à motivação da atuação dos
professores, diversos fatores foram classificados como de
muita importância pela maioria dos professores, como
recursos didáticos para implementar práticas, inclusive
laboratório (100%), melhores salários (100%), qualificação
e atualização do conhecimento (71%), número adequado
de alunos por sala de aula (57%), diálogo com outros
professores sobre questões da disciplina (86%), salas de
aula adequadas (71%). O fato de trabalhar em um local
somente foi considerado muito importante para 86% dos
professores.
Pela percepção da maioria dos professores, os
fatores que motivam a atuação dos alunos, de muita
importância são: convívio social (100%), programas e/ou
projetos dirigidos aos alunos (57%), integração dos
espaços de cidadania escola comunidade (71%),
aprendizado por meio de atividades lúdicas (86%),
estímulo da família (100%), estímulo docente e relação
aluno-professor (86%).
Nesta escola, em questões referentes aos temas
transversais, 86% dos entrevistados afirmaram ter acesso a
orientações oficiais para ensino da área, incorporando
orientações oficiais sugeridas no ensino (100%),
trabalhando algum tema transversal em suas disciplinas
(100%), integrado aos conteúdos da disciplina,
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principalmente temas como meio ambiente e saúde. Todos
os entrevistados tem conhecimento do projeto pedagógicopolítico da escola.
Na infraestrutura de apoio pedagógico, na escola
foram citadas a presença de salas de aula, biblioteca e/ou
salas de leitura, laboratório de informática e sala de
atendimento especial, em que somente as salas de aula são
utilizadas com frequência por todos os entrevistados. O
espaço físico, mobiliário, instalações e manutenção foram
considerados insuficientes (86%), porém adequados
(86%). Por isso, 100% dos professores informaram utilizar
a área da escola como espaço para auxílio nas aulas, assim
como foi citada a utilização de parques e bosques.
Em relação ao laboratório de informática, a
finalidade de utilização é para aulas de informática da
grade curricular, apoio pedagógico aos docentes e
administração. Mas o espaço físico, mobiliário,
computadores e manutenção foram considerados
inadequados e insuficientes em 100% das respostas. Há
projeto de informática educativa na escola, e material
audiovisual, mas não há captação de recursos para projetos
de TV Escola, rádio e outros.
O acervo bibliográfico da biblioteca e/ou salas
de leitura foi considerado suficiente e adequado pelos
entrevistados (86%), atendendo parcialmente às
necessidades das disciplinas (71%), mas o espaço físico é
insuficiente e inadequado (86%).
No material pedagógico utilizado pela escola, a
escola recebe livros didáticos pelo Plano Nacional de
Livros Didáticos (PNLD), selecionado por uma Comissão
de Professores. Os entrevistados utilizam o material
didático adotado pela escola, e somente um professor
utiliza parcialmente, e consideraram que o livro contribui
para o alcance dos objetivos propostos na disciplina (86%).
Mesmo assim, utilizam para elaboração das aulas, outras
fontes, como outros livros, inclusive livros didáticos,
revistas, jornais e internet.
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Na avaliação da pertinência do material didático,
os entrevistados consideraram que o material contribui
parcialmente para o reforço da metodologia de ensino
centrada na memorização (86%), oferecem parcialmente
questões problematizadoras e estimulantes à curiosidade
dos alunos (71%), assim como na riqueza do conteúdo e
apresentação (71%), não está defasado parcialmente em
relação aos processos de ensino e aprendizagem, contribui
no estímulo à multidisciplinaridade (71%), estimula a
multidisciplinaridade (71%), oferece estratégias para
pesquisa e aplicação do conhecimento (57%), incentiva a
busca por novos conhecimentos e informações (86%),
aprofunda o conhecimento adquirido em sala de aula
(86%), e está adequado às orientações curriculares oficiais
(86%).
PLANO DE AÇÃO

Realizar a coleta seletiva do lixo;

Construir um aterro controlado;

Aumentar a limpeza urbana e coleta de
lixo;

Criar cooperativas de catadores de lixo
para reciclagem;

Providenciar abastecimento de água
tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de
água potável para os alunos;

Elaborar
a
manutenção
dos
abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na
comunidade.

Construir novos poços artesianos para
atender as famílias do município de Belterra;

Implantar estação de tratamento da rede
esgoto;

Criar sistemas de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas
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Incentivar
projetos
de
extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;

Incentivar em programas de educação de
jovens e adultos em ensino tecnológico;

Criar projetos para educação na área da
orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas
escolas;

Instalar meios de transportes escolares
para os estudantes que apresentam dificuldades de acesso à
escola.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL - DSA
Com base nos 220 questionários aplicados 76%
dos entrevistados são do sexo feminino e, 24% do sexo
masculino. No que diz respeito à idade 30% dos
entrevistados está na faixa de 31 a 40 anos, 24% de 41 a 50
anos, 20% dos entrevistados têm de 18 a 30 anos, 13% de
51 a 64 anos, 9% está entre a faixa etária de 65 ou mais
anos de idade e, 3% até 17 anos, sendo que 69% se
consideram pardos, 19% brancos, 9% negros e, 3%
caboclos. Todos são brasileiros, sendo que 98,2% são do
estado do Pará, onde 90% são naturais do município de
Alenquer, 6,4% do município de Santarém, 1,4% do
município de Óbidos, 0,5% Almeirim, 0,5% Manaus, 0,5%
Afuá, 0,5% Fortaleza e, 0,5% do município de Monte
Alegre.
Em termos de escolaridade 36,4% dos
entrevistados possuem apenas o ensino fundamental
incompleto, seguidos de 25% com ensino médio completo,
10,5% ensino superior completo, 8,2% com ensino
fundamental completo, 6,4% ensino médio incompleto,
5,5% ensino superior incompleto, 4,5% não sabe
ler/escrever, 2,3% sabe ler/escrever, mas não frequentou a
escola e 1,4% não estudaram. A escola pública foi o tipo
de instituição escolar que a maioria frequentou, ou seja,
98% e, apenas 2% dos entrevistados não estudaram. Em
relação a ocupação principal pode-se observar pelos
resultados obtidos que a maioria dos entrevistados, 31%
são servidor público, 15% são extrativistas, 15%
aposentados, 13% autônomos, 9% outras ocupações, 5%
empregado não servidor público, 4% sem ocupação, 3%
comercio ambulante e, 2% atuam na agropecuária.
A maioria dos entrevistados, 58% residem na
comunidade a mais de 10 anos, 21% residem a mais de 5 a
10 anos, 19% de 1 a 5 anos e, 2% menos de um ano.
Quanto a quantidade de pessoas que moram na casa, 39%
tem em seu domicílio de 4 a 5 pessoas, 39% de 2 a 3
pessoas, 19% 6 ou mais pessoas e, apenas 3% tem somente
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uma pessoa. Com base no grau de parentesco dos
entrevistados,
60%
são
pai/mãe/filhos,
11%
pai/mãe/filhos/agregados, 9% mãe/filhos, 6% casais, 6%
avós/netos, 5% outros tipos de parentescos e 3% pai/filhos.
Em relação a quantidade de pessoas que fazem
algum tipo de refeição no domicílio, 35% dos domicílios
tem de 2 a 3 pessoas, 25% 4 a 5 pessoas, 23% 6 ou mais
pessoas que fazem refeições; 10% 1 pessoa; e, 7%
nenhuma pessoa faz refeição no domicílio. Dentre a
questão de trabalho dos que moram na casa 45% apenas 1
pessoa trabalha, 36% de 2 a 3 pessoas trabalham, 12%
nenhuma pessoa trabalha, 5% de 4 a 5 trabalham, 1% 6 ou
mais pessoas trabalham. Das pessoas que moram na casa e
que são menores de 18 anos, segundo os entrevistados, em
35% dos domicílios existem um menor de 18 anos; em
25% há dois menores de 18 anos; em 23% não há menores
de 18 anos; e, em 16% dos domicílios existem três ou mais
menores de 18 anos.
Ao serem perguntados quantos dos menores de
18 anos que residem no domicílio contribuem com o
sustento da família, 85% dos entrevistados responderam
que nenhum contribui com o sustento da família, 8,6%
disseram que apenas 1 menos de 18 anos contribui, 4,1%
apenas dois e, 2,3% de 3 ou mais menores de 18 anos
contribuem com o sustento da família. Em termos de renda
total da família, 48,6% dos entrevistados disseram está
entre 1 a 2 salários mínimos mensais, 31,8% menos de 1
salário mínimo ou renda ocasional, 15% mais de 2 ou 3
salários mínimos, 2,7% mais de 3 a 5 salários mínimos,
0,9% mais de 5 salários mínimos mensais e, 0,9%
disseram não ter renda familiar. Quanto a origem da renda
familiar, 31,4% disse vim de empresa pública, 23,6%
trabalho como autônomo, 15,5% de programas sociais,
10,7% de aposentadoria pública, 9,6% outros, 4,4% da
informalidade, 4,4% de empresa provada e, 0,4% de
aposentadoria privada.
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Sobre menores de 18 anos que não possuem
certidão de nascimento no domicílio, 97,7% dos
entrevistados responderam nenhum, 0,9% apenas 1, 0,9%
apenas 2 e, 0,5% disseram de 4 ou mais não possuem
certidão de nascimento. E, quando perguntado sobre quais
documentos de identificação os maiores de 18 anos do
domicílio não possuem, 31,1% dos entrevistados disseram
não possuir título de eleitor, 31,1% CPF, 20,3% carteira de
identidade e, 17,6% certidão de nascimento.
Perfil Geral Domiciliar
Ao serem consultados quanto a propriedade do
terreno onde vivem, se os mesmos possuíam o documento
de propriedade do terreno, 48,2% afirmaram não possuir;
41,8% dos entrevistados disse possuir algum documento
de propriedade; e, 10% não souberam responder. Dos
entrevistados que disseram possuir algum tipo de
documento de propriedade do terreno, 40,2% disseram ter
recibo de compra, 29,3% IPTU, 21,7% escritura, 3,3%
cartório, 3,3% recibo de compra e venda e, 2,2% título de
aforamento. Em termos de localização dos terrenos
domiciliares, todos se localizam em área de terra firme.
Sobre a situação do domicílio, 93,6% dos
entrevistados responderam que é próprio, 3,6% disseram
ser alugada, 2,3% cedido e, 0,5% de posse. O tipo de
construção das casas é de 55,5% de alvenaria, 41,4% de
madeira e, 0,5% de barro. Cômodos que a casa possui:
36% quartos de dormir, 17,1% sala, 17,6% cozinha, 11,6%
jirau e, 17,6% banheiro.
Ao serem questionados quanto ao uso de
banheiro ou sanitário para dejeções, 55% dos entrevistados
responderam que tem sanitários dentro da casa e, apenas
45% tem sanitários do lado de fora da casa.
Em termos de infraestrutura e serviços foi
perguntado aos entrevistados quanto ao meio de transporte
mais utilizado pela família, 31,3% responderam ser a
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bicicleta, 28,3% andam a pé, 24,3% de moto, 5,3% de
carro, 4,8% canoa/bajara, 3% moto-táxi, 1,5%
carroça/carro de boi, 0,5% cavalo/jegue/mula e, 0,3%
barca/balsa/lancha. Com relação a energia elétrica todos os
entrevistados responderam que há energia em suas casa,
sendo que a fonte de energia utilizada pelos entrevistados é
99% companhia distribuidora local/regional, e 1% micro
abastecimento local por pequenas hidrelétricas. Segundo o
tipo de abastecimento de água utilizado 97,27% disse ser
da rede geral de distribuição e, 2,73% micro abastecimento
comunitário (poço artesiano) e, ao serem perguntado sobre
o tratamento da água para beber, 65,5% disse ser clorada,
15,9% filtrada, 11,8% a água bebida no domicílio é sem
tratamento, 3,6% disse outros (mineral), 1,8% fervida e,
1,4% não soube responder.
Sobre onde o esgoto do banheiro ou sanitário é
lançado, 60% dos entrevistados disseram ser em fossas
sépticas, 21,4% a céu aberto/vala, 13,2% sumidouros e,
5% rede geral. Quanto ao acondicionamento do lixo 50%
dos entrevistados afirmaram que acondicionam o lixo em
recipiente fechado, 47% em recipiente aberto e, 3% em
outros lugares, sendo que 48% dos entrevistados tem como
destino final do lixo a queima, 26,36% jogam na caçamba
de lixo, 22,27% disseram que o mesmo é coletado por
serviço de limpeza, 1,82% jogam em terreno baldio, 0,91%
outros e, 0,45% disseram enterrar seu lixo.
Ao serem questionados se fazem algum tipo de
seleção ou reaproveitamento do lixo, 84,55% afirmaram
não fazer nenhum tipo de seleção ou reaproveitamento do
lixo e, 15,45% disseram fazer reaproveitamento do lixo. E,
dos 15,45% dos entrevistados que responderam Sim para a
seleção ou reaproveitamento do lixo, 93% disseram fazer
reaproveitamento para adubo, 5% do quintal e, 2%
reaproveitam plásticos. Os entrevistados também foram
sondados se em seu bairro se faz coleta seletiva e, 55,45%
disseram que a comunidade não faz coleta seletiva,
36,82% afirmaram que faz e, 2% não souberam responder.
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Quanto a periodicidade do recolhimento do lixo
no seu bairro, 65% dos entrevistados disseram ser uma vez
por semana, 15,9% 2 vezes por semana, 10% afirmaram
não existir tal serviço, 2,3% outros e, 1,4% todo dia.
Saúde, Assistência Social E Ensino
No quesito saúde a primeira sondagem diz
respeito aos casos de doenças em sua família nos últimos
12 meses e, 22,6% dos entrevistados elencaram a diarreia,
20,4% disse que não houve casos de doenças na família
nos últimos 12 meses, 15,8% outras viroses, 7,5% outros,
7,2% doenças respiratórias, 5,7% hepatite, 4,9% diabetes,
3,8% dengue, 3,8% verminoses, 2,6% problemas do
coração, 1,9% problemas ósseos e/ou de articulação, 1,5%
problemas de pele, 1,1% febre amarela, 0,4% câncer, 0,4%
doenças mentais e, 0,4% malária.
Ao serem questionados se em caso de doença
como/onde é recebido o atendimento, 76,82% posto de
saúde, 9,55% hospital público, 4,55% farmácia, 2,73%
médico do plano de saúde e, 1,82% hospital privado. Com
relação ao atendimento de saúde, 50,5% dos entrevistados
avaliaram como regular, 33,6% bom, 13,2% ruim, 1,8%
não soube responder e, 0,9% disse que tal serviço não
existe. E, ao solicitar que os entrevistados avaliassem o
atendimento ao portador de deficiência, 35,5% dos
entrevistados não souberam responder, 23,6% disseram ser
regular, 20% afirmou que tal serviço não existe 10,5%
avaliaram como bom e, 10,5% como ruim.
Em termos de assistência social, 44,09%
consideram tal serviço regular, 23,64% não souberam
responder, 18,64% afirmaram ser bom, 8,18% ruim e,
5,45% dos entrevistados disseram não existir. Ao serem
questionados quanto ao serviço de creche, 52,7% dos
entrevistados avaliaram como bom, 28,2% regular, 9,5%
não soube responder, 6,4% considerou ruim e, 3,2%
disseram não existir.
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Segundo a qualidade de ensino, 52,27% dos
entrevistados consideram regular, 42,27% boa, 4,09% ruim
e, 1,36% não soube responder. Quanto aos cursos de
qualificação profissional, para 38,18% dos entrevistados é
regular, 20% consideram bom, 18,18% dos entrevistados
disse não existir tal serviço, 15% não soube responder e,
8,64% consideram esses cursos ruins.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre atendimento de saúde, assistência
social, creche, qualidade de ensino e cursos de qualificação
profissional, os entrevistados elencaram o atendimento de
saúde com 76,36%, depois qualidade de ensino com
13,18%, 1,82% cursos de qualificação profissional, 4,09%
creche, 3,18% assistência social e 1,36% atendimento ao
portador de deficiência.
Coleta de lixo; Esgoto, Abastecimento de água;
Transporte coletivo e Urbanização
Ao serem questionados quanto a coleta de lixo
em sua comunidade 49,09% regular, 24,09% bom, 18,64%
ruim, 5% dos entrevistados disseram que este serviço não
existe e 3% não sabe. Em se tratando de rede de esgoto,
66,36% dos entrevistados disseram que não existem,
9,55% não sabe, 9,55% regular, 8,18% ruim e apenas
6,36% bom. E, sobre abastecimento de água, 69,5% dos
entrevistados avaliaram como bom, 25,9% regular, 4,1%
ruim e, 0,5% afirmaram não existir.
Sobre o transporte coletivo das comunidades,
71,36% disseram que tal serviço não existe 10,45% acham
regular, 8,64% dos entrevistados avaliaram o transporte
coletivo como bom 7,27% não soube responder e, 2,27%
consideraram tal serviço ruim. E, sobre a urbanização das
ruas 41,82% dos entrevistados avaliaram como regular
38,64% bom, 10,91% avaliam como ruim este tipo de
serviço, 6,82% não souberam responder e, 1,82% dos
entrevistados disseram não existir.

1133

Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre coleta de lixo, rede de esgoto,
abastecimento de água, transporte coletivo e transporte
coletivo 75,09% avaliaram o abastecimento de água como
item mais importante, 2,27% transporte coletivo, 11,82%
coleta de lixo, 5% rede de esgoto e 6,82% a questão de
urbanização.
Área de Lazer/Esporte; Programação Cultural;
Limpeza de Ruas e Terrenos e Segurança Pública:
Segundo 44,09% dos entrevistados disseram ser
regular as áreas de lazer/esporte, 24,09% boa, para 13,18%
dos entrevistados não existem áreas de lazer/esporte,
9,55% disseram ser ruim e, 9,09% não souberam
responder. E, em relação a avaliação da programação
cultural 44,09% avaliaram como regular, 24,09% como
boa, 13,18% disseram não existir, 9,55% acham ruim e,
9,09% não soube responder.
Ao serem questionados quanto a limpeza das
ruas e terrenos de sua comunidade, 51,36% dos
entrevistados disseram tal serviço regular, 23,18% ruim,
17,73% bom, 4,55% não existe e 3,18% não souberam
responder. E, relação a segurança pública 46,82%
avaliaram este item como regular, 27,27% como bom,
18,64% ruim, 5,45% não existente em sua comunidade e
1,82% não souberam responder.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre área de lazer/esporte, programação
cultural, limpeza de ruas e terrenos e segurança pública
81,82% disseram que é a segurança pública, 10% limpeza
de ruas e terrenos, 6% áreas de lazer/esporte e, 1,36%
programação cultural.
Áreas Verdes; Arborização das Ruas; Praias e
Balneários; Rios e Lagos; Qualidade do Ar:
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As áreas verdes foram avaliadas por 35,45% dos
entrevistados como boas, 24,55% regular, 24,09%
disseram que tais áreas não existem em sua comunidade,
6,82% não souberam responder e 9,09% consideraram
ruim. A arborização das ruas foi avaliada por 42,7% dos
entrevistados como regular, 20,9% como boa, 16,8% ruim,
10% disseram que não existe tal serviço e, 9,5% não soube
responder. Quanto a praias e balneários 42,27% dos
entrevistados avaliaram como regular, 25% dos
entrevistados avaliaram como boas as praias/balneários
existentes em sua comunidade, 11,82% como ruim,
10,91% não souberam responder e 10% disseram não
existir.
Sobre os rios e lagos do município, 56,83% dos
entrevistados consideraram como bom o estado dos
mesmos, 29,09% consideraram regular, 10,45% como
ruim, 3,18% não souberam responder e 0,45% disse não
existir. Quanto a qualidade do ar, 72,7% dos entrevistados
consideram boa, 20% regular, 5,9% ruim e, 1,4% não
soube responder.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre áreas verdes, arborização das ruas,
praias e balneários, rios e lagos e qualidade do ar, 64,1%
dos entrevistados consideraram a qualidade do ar, 13,6%
áreas verdes, 10,5% rios e lagos, 9,1% arborização das
ruas e, 2,7% praias e balneários.
A última questão relacionada a Qualidade de
Vida foi: a quem recorrer para melhorar os problemas da
comunidade? Os entrevistados na maioria, 90% elencaram
o poder público (municipal, estadual e federal), 6,36%
lideranças comunitárias, 1,82% parcerias com empresas,
0,91% parcerias com escolas e outras instituições, 0,45%
lideranças religiosas e 0,45% recorreriam a outros.
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Capital Social
A primeira pergunta deste item é se o
entrevistado gosta da comunidade onde mora. Segundo os
entrevistados 95% afirmam gostar de sua comunidade,
apenas 4,55% disseram gostar parcialmente da sua
comunidade e, 0,45% disseram que não. Em termos de
convivência entre os moradores da comunidade, 63,64%
dos entrevistados alegaram ser muito boa, 34,09%
disseram ser satisfatória e, apenas 2,27% disseram que tal
convivência era ruim.
Sobre associação de moradores, 71,36% dos
entrevistados disseram que não existe em sua comunidade,
13,18% avaliam como boa, 6,36% regular, 8,64% não
souberam responder e 0,45% disseram ser ruim. Ao serem
questionados como os mesmos avaliam a questão de
cooperativa de trabalho, 70% disseram não existir em sua
comunidade, 10,45% acham regular, 7,27% avaliam como
boa, 9,55% não souberam responder e 2,73% disseram ser
ruim. E, sobre a atuação social das igrejas, 51,8%
afirmaram ser boa, 33,6% regular, 5,5% não soube
responder e, 5% disseram não existir.
Neste item também foi questionado quanto a
Bibliotecas 40% dos entrevistados acham regular, 25,91%
avaliaram como boas, 13,64% não souberam responder,
10,45% disseram ser ruim e, 10% afirmou que não existem
bibliotecas em sua comunidade. Da mesma forma se
questionou quanto os Clubes/Quadras de Eventos e,
48,18% dos entrevistados consideraram como regular os
existentes em sua comunidade, 11,82% disseram não
existir tais espaços, 9,55% não souberam responder,
21,82% acham bom e 8,64% acham ruim. E, por fim se
questionou quanto a projetos sociais existentes na
comunidade e, 35,91% dos entrevistados disseram ser
regular, 24,09% bom; 19,09% afirmaram não existir
projetos sociais, 14,09% não souberam responder e, apenas
6,82% definiram os projetos sociais existentes como ruim.
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No que se refere aos movimentos sociais
existentes 40% dos entrevistados consideram como
regular, 23,2% bom, 15,5% não souberam responder,
13,2% disseram que não existe e, 8,2% acham ruim.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre associação de moradores, cooperativas
de trabalho, atuação social das Igrejas/organizações
religiosas, bibliotecas, Clubes/Quadra de eventos, projetos
sociais e movimentos sociais, 37,73% dos entrevistados
consideraram a atuação social das igrejas como a mais
importante, 15,91% os projetos sociais, 15,91% a
associação de moradores, 12,73% as cooperativas de
trabalho, 9,55% as bibliotecas e, 2,27% os clubes/quadras
de eventos.
Os entrevistados foram questionados se sua
comunidade é atendida por algum projeto desenvolvido
por ONGs e, 65% dos entrevistados disseram que não,
32,7% não soube responder e, 2,3% disse que sim.
Também foi questionado se a comunidade é atendida por
algum projeto de instituição filantrópica/religiosa e, 65,9%
disse que não, 32,7% não soube responder e, 1,4% disse
que sim.
Os entrevistados foram questionados sobre com
que frequência sua família participa de ações da
comunidade (associações de moradores, ONG’s, grupos,
etc..)? E, 54,09% disseram que sua família participa às
vezes, 32,27% disseram que sua família nunca participa e,
13,64% disseram que participam na maioria das vezes.
Mas, sondados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 78,18% afirmaram que
participariam, 10,91% disseram talvez/depende e, apenas
10,91% não participariam.
A última questão do DSA foi com relação as
fontes de acesso à informação utilizadas pela família, onde
o mesmo poderia marcar mais de uma opção inclusive. Os
resultados obtidos foram: 95,91% televisão; 39,09%
internet, 35,91% rádio canal aberto (AM e FM), 28,18%
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celular, 15,91% jornal, 7,73% revista, 5,91% rádio
comunitária e, 5,45% reuniões de associação de
bairro/organizações.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
Local de trabalho: nestas escolas a maioria dos
docentes são mulheres (50%) de faixa etária variando entre
18 a 40 anos, sendo que a maioria é concursada (66,7%),
lecionam nas séries iniciais do ensino fundamental
(66,7%) atuam em turmas multisseriadas e não exercem
outra atividade na escola e nem lecionam em outras
escolas.
Formação e motivação: A maioria dos
professores cursou uma graduação (83,3%), sendo a maior
parte (100%) do tipo licenciatura plena. Em relação à
instituição 50% cursaram em unidades federais, e de forma
presencial. Quanto à formação continuada, 83,3%
responderam ter participado de cursos de capacitação em
instituição privada.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (16,7% muito importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (50% muito importante, regular), falta
de possibilidades operacionais em função da distância
física (16,7% muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc.. (33,3% muito importante); 2º)
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oferta de eventos (cursos, palestras, workshops, etc..) na
sua área de interesse (33,3% muito importante,
importante).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos
(83,3% muito importante). 2º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratório (83,3% muito
importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural
(83,3% muito importante), expectativa de melhoria de vida
e trabalho com a formação escolar (50% muito importante,
importante), estímulo da família (83,3% muito
importante), estímulo docente e relação professor-aluno
(100% muito importante, importante), merenda escolar
(66,7% muito importante, importante), salas de aula
adequadas (100% muito importante.
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 66,7% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que receberam-nas incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas. Os professores afirmaram
não trabalhar temas transversais em parceria com outras
instituições. 33,3% dos entrevistados alegou conhecer o
projeto político pedagógico da escola.
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico A maioria (40%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula.
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
parcialmente adequado (50%).
PLANO DE AÇÃO
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Como plano de ação para essa comunidade, por
não haver nenhum tipo de registro de como se originou a
comunidade, há a necessidade de fazer uma pesquisa com
os moradores mais antigos para se obter as informações
necessárias para a construção desse histórico e para o
registro da memória.
Para a escola São Raimundo nonato optou-se por
traçar um plano de aquisição de equipamentos audiovisuais
para a facilitação dos trabalhos dos professores e trazendo
uma maior dinâmica durante as aulas, assim contribuir
para o interesse dos alunos sobre os temas ministrados em
sala de aula.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF MANOEL VALENTE PICANCO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15005321
EMEIF MANOEL VALENTE PICANCO
Ensino Fundamental
CURUÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL - DSA
Saneamento (Resíduos Sólidos, Água e Esgoto)
Lixo: Na escola Manoel Valente Picanço, a
coleta de lixo não existe (00%). Com isso, o lixo é em
100% queimado.
Água: Quanto a fonte de abastecimento: 100%
afirmaram que provém de poço doméstico. Dos
entrevistados afirmaram que não existe agua tratada. As
formas de tratamento são: 78% filtrada; 18,4% outros; e
2,6% clorada.
Esgoto: 100% afirmaram a não utilização deste
serviço. Quanto ao destino do esgoto: 100% utilizam
casinhas no quintal/ enterrado.
Educação (Escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
que possuem ensino fundamental incompleto (55,3%);
34,2% ensino médio completo; 5,3% cada, ensino superior
completo e ensino médio incompleto.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram as doenças
ocorridas nos últimos 12 meses: 66,1% viroses; 12,5%
doenças respiratórias; 7,1% verminoses; 5,4% diarreia;
3,6% problemas do coração; e 1,8% cada, não houve casos
de doenças e hepatite.
As declarações mostram que 63,2% recorrem a
posto de saúde; 23,7%curandeiros/benzedeiros; 10,5%
hospital público e 2,6% farmácia.
Quanto ao atendimento de saúde, 92,1%
consideram regular; 5,3% ruim; 2,6% bom.
Quando questionados sobre atendimento ao
portador de deficiência, 100% afirmam não existir.
Quando questionados sobre a assistência social,
55,3%consideram regular; 42,1% afirmaram não existir e
2,6% bom. Outro dado de avaliação foi a qualidade do
ensino, onde os resultados mostraram que 57,9%
consideraram regular; 42,1% bom.
Habitação
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Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 100% dos casos entrevistados possuem escritura do
terreno. Questionados sobre as características do terreno,
100% dos entrevistados responderam que vivem em áreas
inundáveis. Já quando questionados se a casa onde moram
era própria, cedida, alugada, dentre outros, 100% dizem
que a casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria (29,9%) cada, a pé; canoa/bajara; outros; 10,2%
cavalo/jegue/ mula.
Meio Ambiente
Abastecimento de água
Com relação à comunidade onde eles vivem
86,8% consideram regular; 7,9% ruim e 5,3%bom.
Urbanização das ruas:
Com relação à urbanização das ruas, 100%
afirmaram não existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
A respeito da quantidade de menores de 18 anos
que contribuem com a renda familiar, seguem as respostas:
92,1%dos entrevistados afirmaram nenhum, 5,3% um
menor apenas; 2,6% dois a três.
Analisando os gráficos, percebe-se que 76,3%
possuem de um a dois salários mínimos; 10,5% menos de
um salário mínimo; 7,9% mais de dois a três salários
mínimos; 5,3% mais de três a cinco salários mínimos.
Cultura e Lazer
Todos os entrevistados afirmam não existir
cultura e lazer na comunidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram: 86,8% responderam que sim e 13,2
parcialmente. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
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(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 94,7% às
vezes; 5,3% na maioria das vezes. E quando perguntados
se participariam de projetos que beneficiam a comunidade,
68,4% responderam que não; 31,6% talvez.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (94,7%) o
aspecto mais importante é o atendimento de saúde, seguido
de 2,6% cada, atendimento ao portador de deficiência e
qualidade de ensino.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 68,4% responderam segurança pública e
18,4% áreas de lazer/ esportes; 10,5 % programação
cultural; 2,6% limpezas de ruas e terrenos. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas verdes, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
76.3% qualidade do ar; 13,2% rios e lagos e 10,5% áreas
verdes.
PEDEOP
a) Local de trabalho: nestas escolas a maioria
dos docentes são mulheres (60%), e 40% são homens,
sendo 80% contratada e 20% concursada, lecionam nas
séries iniciais do ensino fundamental (40%) e educação
infantil (10%).
b) Formação e motivação: A maioria dos
professores não possui graduação completa (70%). Em
relação à instituição, a maioria (100%) cursa em unidades
privadas. Quanto à formação continuada, a maioria (100%)
respondeu não ter participado de cursos de capacitação.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola (50%
importante), falta de compromisso institucional com a
formação docente (40% importante), falta de vontade e
motivação pessoal (30% muito importante), falta de
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programas de incentivos por parte das secretarias de
educação.
PLANO DE AÇÃO – PA
Como plano de ação para essa comunidade, por
não haver nenhum tipo de registro de como se originou a
comunidade, há a necessidade de fazer uma pesquisa com
os moradores mais antigos para se obter informações
necessárias para a construção desse histórico e para o
registro da memória.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF ELOIVALDO DE SOUZA AZEVEDO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15005585
EMEIF ELOIVALDO DE SOUZA AZEVEDO
Infantil e Ensino Fundamental
CURUÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML

Figura 442. Frente da Localidade de Castanhal Grande em época de cheia

A Localidade de Castanhal Grande está situada
às margens esquerda do Rio Surubimirim e do lago do
Mandú com aproximadamente 5.000m², limita-se ao Leste
com a comunidade de Cucuí, ao Oeste com Rio Curuá, ao
Sul com terra de várzea e lagos e ao Norte com terras
devolutas. Esta por sua vez pertence ao município de
Curuá situado na mesorregião do Baixo Amazonas, mais
especificamente na microrregião do município de
Santarém. O clima, como em todo Baixo Amazonas, é
predominantemente quente e úmido. Sua população,
segundo relatos da Agente Comunitária de Saúde da
Assistência Comunitária de Saúde (ACS), registra 596
habitantes dos quais 240 são do sexo masculino e 356 do
sexo feminino.
Segundo moradores antigos possivelmente,
passaram por essa localidade os índios das tribos Barés e
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Abarés. Tendo em vista a princípio que passaram por essa
Região, instalando-se as margens do Rio Curuá. Em
meados de 1880, instalou-se nessa comunidade o
comerciante Carlos Gomes Moreira, vindo de Cametá e
Dudu Valente, filho de José Maria Duarte Valente. Estes
usavam o sistema de aviamento onde os trabalhadores
retiravam as mercadorias que necessitavam para sua
sobrevivência e também alguma quantia em dinheiro que
pagavam com a economia extrativista da época, tais como
a castanha-do-pará, juta, cumaru e babaçu, muitos outros
produtos eram coletados e vendidos. No entanto a coleta
da castanha-do-pará era mais rentável em termos
monetários, pois a mesma havia em grande quantidade e a
maior parte era coletada e destinada à comercialização,
tornando-se o principal recurso econômico necessário para
o sustento das famílias nesta localidade.
Por volta de 1890 instalaram-se em Castanhal
Grande algumas famílias advindas de vários lugares bem
como de Portugal, José Maria Duarte Valente, e da Itália
Juseph Miléo, conhecido como Zé Miléo. Possivelmente
esses primeiros habitantes formaram outras famílias dando
origem às famílias de: Repolho, Monteiro, Azevedo,
Cardoso e Valente.
Com base na economia da época, principalmente
da castanha-do-pará, foi, então, que este lugar passou a se
chamar de comunidade de Castanhal Grande. No início do
período entendido entre 1850 a 1950, esta Região
chamava-se Quarteirão Cucuí. Sendo que a comunidade
local já era conhecida como Castanhal Grande. Por volta
de 1950, os habitantes que residiam no local passaram a
chamar gradativamente, de localidade de Castanhal Grande
configurando-se o nome com a instalação da 12ª Seção
Eleitoral, em 1960. E válido ressaltar que até 1995 esta
Região pertencia ao município de Alenquer.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
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Perfil geral dos Entrevistados e da família
Com base nos 133 questionários aplicados 59%
dos entrevistados são do sexo feminino e 41% do sexo
masculino. No que diz respeito à idade 31% tem de 18 a 30
anos, 23% tem de 31 a 40 anos, 17% de 41 a 50, 11% está
entre a faixa etária de 65 ou mais anos de idade, 11% de 51
a 64 anos e 8% até 17 anos, sendo que 69% se consideram
pardos, 15% brancos, 12% negros, 2% indígena e, 2%
caboclos. Todos são brasileiros, sendo que 99% são do
estado do Pará, onde 76% são naturais do município de
Alenquer, 22% do município de Curuá, 1% Santarém e 1%
do município de Óbidos.
Em termos de escolaridade 58% dos
entrevistados possuem apenas o ensino fundamental
incompleto, seguidos de 13% ensino médio completo, 10%
ensino médio incompleto, 7% fundamental completo, 4%
superior incompleto, 4% sabe ler/escrever, mas não
frequentou a escola, 3% ensino superior incompleto e, 1%
pós-graduação. A escola pública foi o tipo de instituição
escolar que 96% dos entrevistados frequentaram, 2%
escola privada e 2% em casa. Em relação a ocupação
principal pode-se observar que entre os entrevistados, 30%
são servidores públicos, 24% outras ocupações, 19%
extrativistas, 17% aposentados, 4% sem ocupação, 3%
empregador não servidor público, 2% autônomo e 1%
agropecuária.
Em relação aos dados referentes à família
destaca-se:
A maioria dos entrevistados, 80% residem na
comunidade a mais de 10 anos, 11% de 5 a 10 anos, 7% de
1 a 5 anos e, 4% menos de um ano. Quanto a quantidade
de pessoas que moram na casa, 41% de 4 a 5 pessoas, 17%
6 ou mais anos, 38% de 2 a 3 pessoas e, 4% somente uma
pessoa. Com base no grau de parentesco dos entrevistados,
63% das pessoas que moram na residência são
pai/mãe/filhos, 7% pai/mãe/filhos/agregados, 8% outros

1149

tipos de parentescos, 8% casais, 4% avós/netos, 8%
mãe/filhos e 1% pai/filhos.
Em relação a quantidade de pessoas que fazem
algum tipo de refeição no domicílio, 38% dos domicílios
tem de 2 a 3 pessoas, 35% 4 a 5 pessoas, 23% 6 ou mais
pessoas que fazem refeições e, 4% 1 pessoa. Dentre a
questão de trabalho dos que moram na casa, 43% de 2 a 3
pessoas trabalham, 38% 1 pessoa trabalha, 10% não
trabalha e, 9% de 4 a 5 trabalham. Das pessoas que moram
na casa e que são menores de 18 anos, em 32% dos
domicílios existem um menor de 18 anos; em 26% não há
menores de 18 anos, em 21% dos domicílios existem três
ou mais menores de 18 anos e, em 21% há dois menores de
18 anos.
Dos menores de 18 anos que contribuem com o
sustento familiar, 88% dos entrevistados afirmaram que
nenhum, 8% apenas um, 3% dois menores e, apenas 1%
três ou mais menores de 18 anos. Em se tratando de renda
total da família 51% dos entrevistados disseram girar em
torno de 1 a 2 salários mínimos/mês, 33% menos de um
salário mínimo/mês ou renda ocasional, 11% tem mais de
2 a 3 salários mínimos/mês, 4% não tem renda e, 1% tem
mais de 3 a 5 salários mínimos/mês.
A origem da renda segundo os entrevistados é:
26% oriundas de programas sociais, 24% empresas
públicas, 20% outros, 11% aposentadoria pública, 9%
autônomo, 5% informal, 4% aposentadoria privada.
Foi questionado quantos moradores menores de
18 anos não possuem certidão de nascimento no domicílio
e, segundo os entrevistados 94% nenhum, ou seja os
menores de 18 anos tem certidão, 4% apenas um não tem,
1% dois e, 1% não soube informar. Quanto aos moradores
maiores de 18 anos, segundo os entrevistados 34% não tem
CPF, 29% não tem carteira de identidade, 29% não tem
título de eleitor e, 8% não tem certidão de nascimento.
Perfil geral domiciliar
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Ao serem consultados quanto a propriedade do
terreno onde vivem, se os mesmos possuíam o documento
de propriedade do terreno, 59% afirmaram não possuir,
35% dos entrevistados disseram que possui algum
documento de propriedade e, 6% não souberam responder.
Em termos de localização dos domicílios, 97% localizamse em terra firme e, 3% em áreas inundáveis. Sobre a
situação do domicílio, os entrevistados responderam que
96% é própria, 2% cedida e, 2% alugada.
O tipo de construção do domicílio segundo os
entrevistados, 82% das casas são de madeira, 14%
alvenaria, 2% de barro e, 2% de palheira. Em termos de
cômodos nos domicílios, 35% possuem jirau, 26% quartos
de dormir, 15% cozinha, 12% sala e, 12% banheiro. E, se
no domicílio é utilizado sanitário ou buraco para dejeções,
93% dos entrevistados disseram usar sanitários do lado de
fora da casa, 6% disseram que o sanitário está dentro de
casa e, apenas 1% disse que utiliza outro lugar.
Com relação ao meio de transporte mais
utilizado pela família, 25% dos entrevistados disseram ser
a canoa/bajara o meio mais utilizado, 24% andam a pé,
12% andam de moto-táxi, 11% elencam o
cavalo/jegue/mula, 11% bicicleta, 9% carroça/carro de boi,
3% moto, 3% ônibus e, apenas 1% carro. Com relação a
energia elétrica todos os entrevistados responderam que há
energia em sua casa, sendo que a fonte de energia utilizada
pelos entrevistados é 86% gerador a diesel, 13% outras
fontes, 1% micro abastecimento local por pequenas
hidrelétricas e, 1% companhia de distribuidora
local/regional. E, com relação ao tipo de abastecimento de
água utilizado 77% vem de micro abastecimento
comunitário (poço artesiano), 19% poço doméstico, 2%
bicão/cacimba, 1% rede geral de distribuição, 1 % outra
fonte.
Ao serem questionados quanto a água que bebe,
92% dos entrevistados disseram ser clorada, 7% sem
tratamento e, 1% não soube responder. Quanto onde o
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esgoto do banheiro e sanitário é lançado, 86% dos
entrevistados disseram ser a céu aberto/vala, 8%
sumidouro e, 6% fossa séptica. E, no que se refere ao
acondicionamento do lixo entre os entrevistados,
demonstra-se que 92% acondicionam o lixo em recipiente
fechado e 8% em recipiente aberto e, 92% dos os
entrevistados afirmaram que o lixo de seu domicílio é
queimado, 4% disse que é coletado por serviço de limpeza,
2% jogam na mata e, 2% enterram.
Ao serem questionados se fazem algum tipo de
seleção ou reaproveitamento do lixo, 44% disseram fazer
reaproveitamento do lixo, mas 66% afirmaram não fazer
nenhum tipo de seleção ou reaproveitamento do lixo. E,
dos 44% dos entrevistados que responderam Sim para a
seleção ou reaproveitamento do lixo, 87% disseram fazer
reaproveitamento para adubo, 7% metais e vidros, 2%
plásticos, 2% papéis e, 2% dejetos animais para adubo ou
energia. Os entrevistados também foram sondados se sua
comunidade faz coleta seletiva, 97% responderam que a
comunidade não possui coleta seletiva, 2% não souberam
responder e, apenas 1% respondeu que sim.
Quanto ao recolhimento do lixo de sua
comunidade, 97% dos entrevistados disseram que em sua
comunidade não existe esse recolhimento, 2% é feito uma
vez por semana e, 1% disse ser feito duas vezes por
semana.
Saúde; Assistência Social e Ensino
Em termos de saúde foi perguntado aos
entrevistados quais casos de doenças ocorreram em seu
domicílio nos últimos 12 meses e os mesmos elencaram:
21% diarreia, 13% doenças respiratórias, 12% outros, 10%
não houve casos, 10% outras viroses, 7% problemas de
pele, 7% problema ósseo e/ou de articulação, 6%
verminoses, 3% hepatite, 3% diabetes e, 1% hanseníase.
Ao serem questionados se em caso de doença como/onde é
recebido o atendimento, 65% posto de saúde, 14%
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curandeiro e benzedeiras, 11% hospital público, 5%
agentes comunitários de saúde e, 4% farmácia. Já em
relação a avaliação do atendimento a saúde 67%
responderam como regular, 22% bom, 9% ruim e, 2% não
existe.
Ao serem questionados quanto ao atendimento
ao portador de deficiência 70% dos entrevistados disseram
que esse serviço não existe, 10% não soube responder, 9%
acham que é regular, 8% ruim e, 3% bom. Quanto a
assistência social, 44% dos entrevistados disseram regular,
19% disseram não existir, 15% bom, 14% ruim e, 8% não
souberam responder.
Segundo a qualidade de ensino, 62%
responderam como bom, 29% regular, 4% não sabe, 3%
ruim e 2% não existe. Em relação a creches, 50%
entrevistados consideram bom esse serviço, 23% acham
regular, 14% disse que não existe, 10% não soube
responder e, 3% acham ruim. Para 46% dos entrevistados
não existe curso de qualificação profissional em sua
comunidade, 30% acham bom, 14% consideram esses
cursos como regular, 8% não sabem e, 2% ruins.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre atendimento de saúde, atendimento ao
portador de deficiência, assistência social, creche,
qualidade de ensino e cursos de qualificação profissional,
os entrevistados elencaram o atendimento de saúde com
67%, depois qualidade de ensino com 17%, 7% cursos de
qualificação profissional, 4% creche, 3% atendimento ao
portador de deficiência e, 2% assistência social.
Coleta de Lixo; Esgoto; Abastecimento de Água;
Transporte Coletivo e Urbanização:
Ao serem questionados quanto a coleta de lixo
em sua comunidade 88% dos entrevistados disseram não
existir este serviço na comunidade, 8% dos entrevistados
disseram que este serviço é regular, 3% ruim e 1% bom.
Sobre a rede de esgoto, 88% dos entrevistados disseram
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que não existe, 5% bom, 4% regular, 2% ruim e, 1% não
sabe. Quanto ao abastecimento de água 58% acham bom,
35% regular, 3% ruim, 3% não existe e, 1% não soube
responder.
Sobre o transporte coletivo da comunidade, 35%
dos entrevistados disseram que este serviço é regular, 30%
bom, 23% não existem, 10% ruim e 3% não sabe. E, sobre
a urbanização das ruas da comunidade, 60% regular, 18%
dos participantes da pesquisa disseram não existir este tipo
de serviço, 15% bom, 5% ruim e 2% não sabe.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre coleta de lixo, rede de esgoto,
abastecimento de água, transporte coletivo e transporte
coletivo 56% avaliaram oabastecimento de água como
item mais importante, 21% transporte coletivo, 12%
urbanização das ruas, 8% coleta de lixo e 3% rede de
esgoto.
Área de Lazer/Esporte; Programação Cultural; Limpeza de
Ruas e Terrenos e Segurança Pública
Segundo 37% dos entrevistados disseram não
existir as áreas de lazer/esporte em sua comunidade, 34%
disseram ser regular, 24% bom, 4% dos entrevistados
responderam que é ruim e, 1% não soube responder. E, em
relação a avaliação da programação cultural 51%
avaliaram como boa, 34% regular, 7% não existe, 4% ruim
e, 4% não souberam responder.
Ao serem questionados quanto a limpeza das
ruas e terrenos de sua comunidade, 49% dos entrevistados
disseram que tal serviço não existe, 31% regular, 13%
bom, 6% ruim, 1% não soube responder. Em relação a
segurança pública 71% dos entrevistados consideraram
não existente esse serviço em sua comunidade, 12% ruim,
11% avaliaram este item como regular, 4% como bom e
2% não souberam responder.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre área de lazer/esporte, programação
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cultural, limpeza de ruas e terrenos e segurança pública
46% disseram que é a segurança pública, 20% limpeza de
ruas e terrenos, 19% disseram áreas de lazer/esporte e 15%
programação cultural.
Áreas Verdes; Arborização das Ruas; Praias e Balneários;
Rios e Lagos; Qualidade do Ar
As áreas verdes foram avaliadas por 59% dos
entrevistados como boas, 36% regular, 4% ruim e 1% disse
que tais áreas não existem em sua comunidade. A
arborização das ruas 39% disseram ser boa, 38% regular,
17% não existem, 4% ruim e 2% não sabe. Quanto a praias
e balneários 84% disseram que não existem, 8% dos
entrevistados avaliaram como regular, 5% como boas, 2%
não sabe e, 1% como ruim.
Sobre os rios e lagos das comunidades, 80% dos
entrevistados consideraram como bom o estado dos
mesmos, 18% disseram ser regular e 2% ruim. Em relação
a qualidade do ar 92% consideram bom, 6% regular e 2%
ruim.
Dentre os itens mais importantes entre áreas
verdes, arborização das ruas, praias e balneários, rios e
lagos, e, qualidade do ar, 50% responderam a qualidade do
ar, 23% áreas verdes, 14% rios e lagos, 7% praias e
balneários e, 6% arborização das ruas.
A última questão relacionada a Qualidade de
Vida foi: a quem recorrer para melhorar os problemas da
comunidade? Os entrevistados na maioria, 74% elencaram
o poder público (municipal, estadual e federal), 18%
lideranças comunitárias, 5% lideranças religiosas e 3%
parcerias com escolas e outras instituições.
Capital Social
A primeira pergunta deste item é se o
entrevistado gosta da comunidade onde mora. Segundo os
entrevistados 95% afirmam gostar de sua comunidade e
5% disseram gostar parcialmente da sua comunidade. Em
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termos de convivência entre os moradores da comunidade,
56% dos entrevistados alegaram ser muito boa, 40%
disseram ser satisfatória e, apenas 4% disseram que tal
convivência era ruim.
Sobre associação de moradores, 58% dos
entrevistados disseram que não existem em sua
comunidade, 18% bom, 18% regular, 4% não sabem e 2%
disseram ser ruim. Ao serem questionados como os
mesmos avaliam a questão de cooperativa de trabalho
48%disseram não existir em sua comunidade, 32% regular,
16% bom, 3% não sabem e 1% ruim. Quanto a atuação das
igrejas/organizações religiosas, 61% dos entrevistados
acham boa, 37% regular, 1% ruim e, 1% disse não existir.
Neste item também foi questionado quanto as
Bibliotecas e, 49% dos entrevistados disseram que não
existem bibliotecas em sua comunidade, 26% regular, 14%
bom, 6% não sabem e 5% ruim. Da mesma forma se
questionou quanto os Clubes/Quadras de Eventos e 50%
dos entrevistados consideraram como regular os existentes
em sua comunidade, 38% acham bom, 5% acham ruim,
4% disseram não existir tais espaços e 3% não sabem.
Quanto a projetos sociais existentes na comunidade 36%
afirmaram não existir projetos sociais, 30% ser regular,
23% bom, 6% ruim e 5% não sabem.
Por fim, se questionou quanto aos movimentos
sociais e, 50% dos entrevistados consideraram regular,
35% bom, 8% disseram que não existe, 4% não soube
responder e, 3% acham ruim.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre associação de moradores, cooperativas
de trabalho, atuação social das Igrejas/organizações
religiosas, bibliotecas, Clubes/Quadra de eventos, projetos
sociais e movimentos sociais, 41% dos entrevistados
consideraram a atuação social das igrejas/organizações
religiosas como a mais importante, 18% os projetos
sociais, 14% associação de moradores, 9% as cooperativas
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de trabalho, 6% as bibliotecas, 6% movimentos sociais e
6% os clubes/quadras de eventos.
Os entrevistados foram questionados sobre com
que frequência sua família participa de ações da
comunidade (associações de moradores, ONG’s, grupos,
etc.)? E, 62% disseram que sua família participa às vezes,
35% disseram que participam na maioria das vezes e, 3%
disseram que sua família nunca participa. Mas, sondados
se participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 84% afirmaram que participariam, 14%
disseram talvez/depende e, apenas 2% não participariam.
A última questão do DSA foi com relação as
fontes de acesso à informação utilizadas pela família, onde
o mesmo poderia marcar mais de uma opção inclusive. Os
resultados obtidos foram: 29% televisão, 24% rádio canal
aberto (AM e FM), 24% celular, 9% reuniões de
associação de bairro e organizações, 7% revista, 5%
internet, 1% rádio comunitária e 1% jornal.
PEDEOP
Local de trabalho: nestas escolas a maioria dos
docentes são mulheres (62,5%) de faixa etária variando
entre 31 a 40 anos, sendo que a maioria é concursada
(100%), apresentando estes 2 a 5 anos trabalhando a partir
de concurso (68,8%), lecionam nas séries iniciais do
ensino fundamental (52,9%) atuam em turmas
multisseriadas e não exercem outra atividade na escola e
nem lecionam em outras escolas.
Formação e motivação: A maioria dos
professores cursou uma graduação (50%), sendo a maior
parte (80%) do tipo licenciatura plena. Em relação à
instituição 93,8% cursaram em unidades federais e de
forma presencial. Quanto à formação continuada, 31.3%
responderam não ter participado de cursos de capacitação
em instituição pública municipal de forma presencial e
consideraram adequados (43,8%) os programas das
disciplinas que lecionam.
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Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (62,5% muito importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (50% muito importante), falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(50% muito importante), falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola (56,3% muito importante)
, falta de compromisso institucional com a formação
docente (43,8% muito importante), falta de vontade e
motivação pessoal (43,8% muito importante), falta de
programas de incentivos por parte das secretarias de
educação (68,8% muito importante); 4º) falta de
possibilidades operacionais em função da distância (71,4%
muito importante), falta de tempo em função de
composição de carga horária em duas ou mais escolas
(43,8% muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (91,7% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
de interesse (62,5% muito importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola (75% muito importante),
temáticas novas e/ou diversificadas (50% muito
importante), interesse pessoal (81,3% muito importante),
melhoria do desempenho profissional (50% muito
importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (50% muito importante).
100% desejam a oferta de cursos, sendo a
maioria (20,8%) educação especial e informática.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos
(81,3% muito importante), qualificação e atualização de
conteúdos específicos (73,3% muito importante), número
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adequado de alunos em sala de aula (87,5% muito
importante), (40% muito importante); 2º) Recursos
didáticos para implementar práticas, inclusive laboratório
(87,5% muito importante), tempo destinado à disciplina
para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (62,5%
muito importante), melhores salários (86,7% muito
importante), salas de aula adequadas (81,3% importante),
trabalhar
em
um
só
local
(56,3%
muito
importante),articulação entre alunos, professores e gestores
(75% muito importante), bom desempenho dos alunos
(75% muito importante), possibilidade de assumir cargos
administrativos (62,5% muito importante), atuação em
processo de gestão participativa (62,5% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural
(87,5% importante), expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar (75% muito importante),
estímulo da família (93,8% muito importante), estímulo
docente e relação professor-aluno (87,5% muito
importante), merenda escolar (62,5% muito importante),
salas de aula adequadas (81,3% muito importante); 2º)
convívio social (75% muito importante), programas e/ou
projetos dirigidos aos alunos (75% importante),
metodologia de ensino voltada para a memorização do
conteúdo (62,5% muito importante), integração dos
espaços de cidadania escola-comunidade (87,5% muito
importante), maior inclusão social (75% muito
importante), facilidade de acesso a informação via internet
(62,5% importante), facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer (50% importante), aprendizado
por meio de atividades lúdicas e participativas (81,3%
muito importante), acesso a fontes bibliográficas variadas
(56,3% muito importante, importante, regular), facilidade
de deslocamento para a escola (75% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 87,5% dos professores afirmam ter recebido
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orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que receberam-nas incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Ciências e Geografia. Os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições. 87,5% dos entrevistados
alegou conhecer o projeto político pedagógico da escola, e
dizem (87,5%) não saberse ele contempla os temas
transversais. 81,3% não sentem-se motivados em participar
desses eventos, e a maioria dos alunos estariam pouco
motivados a participar (50% baixa), principalmente na
seguinte escala de prioridade: 1º) Violência (doméstica,
escolar, gangues, etc) (37,5% regular) 2º) meio ambiente
da região (floresta amazônica, biodiversidade) (43,8%
regular), problemas ambientais locais (desmatamento,
enchentes, lixo, endemias, etc) (50% muito importante),
problemas ambientais globais (37,5% baixa), cultura
regional (música, dança, festas, literatura, etc) (68,8%
muito importante), saúde do corpo e saúde mental (43,8%
regular), bem estar social (família, religião, preconceitos,
etc) (37,5% muito importante); 3º) doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (31,3% regular);
4º) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão,
etc) (37,5% baixa); 5º)questões étnicas (indígenas,
quilombolas, etc) (43,8% regular); 6º) violência sexual
(pedofilia, exploração sexual, etc) (25% regular),
equipamentos tecnológicos e eletrônicos (37,5%
importante), cultura globalizada (hip hop, funk, grafite,
etc), (37,5% muito importante); 7º) vestuário e veículos
(37,5% regular); 8º) profissão, renda e emprego (37,5%
regular), línguas locais (oriundas das famílias tupi-guarani,
jê, karib) (30,8% muito importante). No contexto escolacomunidade os principais temas mencionados como
importantes para serem trabalhados transversalmente
foram: ética (11,1%), meio ambiente (29,6%), orientação
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sexual (7,4%), pluralidade cultural (18,5%), saúde
(29,6%).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (57,1%) alegaram usar
costumeiramente as salas de aula. Como não existe outros
espaços como: laboratórios, sala multimídia, as questões
referentes a esses itens não foram assinaladas. Todos os
entrevistados afirmaram não usar recursos de tecnologia da
informação e comunicação e não utilizam recursos de
informática e da internet como apoio às atividades de sua
disciplinas. Não há captação de projetos pela escola, não
há materiais audiovisuais de apoio pedagógico, nunca
receberam cursos de capacitação para uso de materiais
audiovisuais de apoio didático e por conta disso, nunca
usaram materiais audiovisuais. Para suprir essa
necessidade os professores produzem seu próprio material
didático com recursos disponíveis em seu ambiente
(rochas, plantas, animais, etc).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
adequado (87,5%). A maior parte (68,6%) afirmou que os
alunos utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de sua
disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (81,3%) serem recebidos via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e que a comissão de
professores escolhe estes livros (56,3%), e são utilizados
pelos professores (75%). Além destes, outros livros são
utilizados pelos docentes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares (68,8%) e que têm como
critério principal empregado para a adequação dos
conteúdos (31,6%). O fato de contribuírem parcialmente
(68,8%) para o alcance dos objetivos propostos para a sua
disciplina, reforçam (75%) a metodologia de ensino
centrada na memorização, e oferecerem questões
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problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos
(75%), mas, são parcialmente ricos em relação ao
conteúdo e a apresentação (50%), privilegiam parcialmente
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (50%) e não estão defasados em relação à
dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem
(56,3%), muito embora, estimulem a multidisciplinaridade
(68,8%).
Os livros didáticos constituem fonte principal de
leitura e informação para o aluno (81,3%) e, desta forma,
oferecem parcialmente estratégias para pesquisa e
aplicação dos conhecimentos (81,3%) e incentivam
parcialmente a busca por novas informações e
conhecimentos (87,5%), aprofundando parcialmente os
conteúdos trabalhados em sala de aula (62,5%),
contemplam parcialmente a realidade e os elementos
culturais locais (43,8%), e, estão parcialmente adequados
às orientações curriculares oficiais (50%).
PLANO DE AÇÃO
Para a escola Eloivaldo Souza Azevedo optou-se
por traçar um plano de aquisição de novos exemplares de
livros para incrementar o acervo da biblioteca já existente,
essa escolha deu-se por dados encontrados no PEDEOP
que diziam que os livros não são adequados e que os
alunos não os utilizam como auxilio em seus estudos,
portanto a aquisição junto a secretaria de educação de
novos livros para a biblioteca da escola estimulará a leitura
e auxiliará os docentes em seus ensinamentos.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF ESPIRITO SANTO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
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Integração:
Tipo de Locação:

15005682
EMEIF ESPIRITO SANTO
Infantil e Ensino Fundamental
CURUÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL - DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola, 97,6% das pessoas
questionadas responderam não usufruir da coleta de lixo,
com isso, o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é a queimada em
100% dos casos.
Água:As respostas dizem que o abastecimento é
feito por rio/ açude/ lago/ igarapé/ nascente (98,8%) e poço
do vizinho (1,2%). Dos entrevistados, 80% declaram que a
água é tratada e 20% dizem que chega sem tratamento,
embora as formas de tratamento caseiras utilizadas sejam:
filtração (97,4%) e a fervura (2,6%).
Esgoto: 98,8% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto, com isso 66,3% destinam
dejetos em vala a céu aberto; 21,7% sumidouro; 10,8%
fossa sépticae 1,2% utiliza rio/canal/valão.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto (76,8%),
seguida dos que possuem ensino médio incompleto
(8,5%); 7,3% possuem ensino fundamental completo;
4,9% sabe ler e escrever, mas não frequentou a escola e
com 2,4% cada, não sabem ler nem escrever e ensino
médio completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
virose (28,6%), seguida por diarreia (12,6%); verminoses
com 10,9%; 10,1% cada, doenças respiratórias e
problemas ósseos/ articulação; diabetes com 7,6%;
1,7%problemas de pele; e com 0,8% cada item, dengue;
hepatite e câncer. Ressalta-se que o percentual de 16%
disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
na conservação da saúde.
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As declarações mostram que 57,6% recorrem a
curandeiros/ benzedeiros; 17,6% agentes comunitários de
saúde; 14,1% posto de saúde; 5,9% hospitais públicos
para seu atendimento e 4,7% recorrem a hospitais
privados.
Quanto ao atendimento de saúde, 36,1% dos
entrevistados declaram não existir; 28,9% consideraram
regular; 21,7% ruim; 10,8% bom e 2,4% não souberam
responder. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 90,4% dos entrevistados declararam não
existir; 7,2% consideraram ruim e 2,4% regular.
Quando questionados sobre a assistência social,
90,4% dos entrevistados testemunharam não existir; 4,8%
consideram ruim; 3,6% regular e 1,2% não souberam
responder, mostrando assim outra deficiência. Outro dado
de avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 53% consideraram regular; 37,3% bom;
6% consideram este item ruim; 3,6%afirmam não existir.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 67,5% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno; 20,5% possuem e 12% não
souberam responder, dessa forma a falta de formalidade
fica visível na maioria das respostas nesse aspecto
questionado. Questionados sobre as características do
terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem
em área de terra firme e nenhum em áreas inundáveis. Já
quando foram questionados se a casa onde moram era
própria, cedida, alugada, dente outros, 90,9% dizem que a
casa onde mora m é própria; 7,8% cedida e 1,3%
responderam “outros”.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria anda canoa/bajara (34,2%); 22,8%anda a pé;
19,8% carroça/ carro de boi; 12,2% bicicleta; 10,1%barca/
balsa/ lancha e 0,8%cavalo/jegue/ mula.
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Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 98,8% relatam que o
abastecimento de água não existe e 1,2% afirmam ser
ruim.
Urbanização das ruas: 83,1% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 12%
consideram regular; 3,6% consideraram bom; 1,2%
consideraram ruim.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
81,9% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 8,4%
responderam que 1 apenas trabalha; 4,8% dos
questionados disseram que dois menores trabalham e
4,8% responderam que três ou mais menores trabalham.
Quanto à renda familiar, 50,6% recebem menos de 1
salário mínimo; 42,2% possuem renda de 1 a 2 salários
mínimos e 7,2% de 2 a 3 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 98,8%
consideram inexistente a segurança pública e 1,2% não
souberam responder. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 89,6% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 59% responderam que participam na maioria
das vezes e 41% às vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 94% participariam; 4,8% não e 1,2% talvez.
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Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (90,4%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para
8,4% o item mais importante é a qualidade do ensino e
1,2%cursos de qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 37,3% consideram a segurança pública;
33,7% áreas de lazer/ esporte; 16,9% programação cultural
e 12% limpeza de ruas e terrenos. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
42,2% consideram mais importantes rios e lagos; 34,9%
qualidade do ar e 22,9% áreas verdes.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLASPÚBLICAS
– PEDEOP
Local de trabalho: nestas escolas a maioria dos
docentes são mulheres (100%) de faixa etária variando
entre 31 a 40 anos, sendo que a maioria é contratada
(70%), apresentando estes 6 a 10 anos trabalhando a partir
de contrato (100%), lecionam nas séries iniciais do ensino
fundamental (90%) atuam em turmas multisseriadas e não
exercem outra atividade na escola e nem lecionam em
outras escolas.
Formação e motivação: A maioria dos
professores cursou uma graduação (75%) sem concluir,
sendo a maior parte (87,5%) do tipo licenciatura plena. Em
relação à instituição 44,4% cursaram em unidades federais,
55,6% em instituições privadas. 36,4% de forma
presencial, 36,4% à distância, 27,3% de forma
semipresencial. Quanto à formação continuada, 60%
responderam não ter participado de cursos de capacitação
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em instituição pública municipal de forma presencial e
consideraram plenamente adequados (100%) os programas
das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (70% muito importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (70% regular), falta de possibilidades
operacionais em função da distância física (66,7% muito
importante), falta de comunicação e divulgação dos cursos
na escola (80% muito importante) , falta de compromisso
institucional com a formação docente (90% muito
importante), falta de vontade e motivação pessoal (90%
muito importante), falta de programas de incentivos por
parte das secretarias de educação (90% importante); 4º)
falta de possibilidades operacionais em função da distância
(80% muito importante), falta de tempo em função de
composição de carga horária em duas ou mais escolas
(90% indiferente).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (90% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
de interesse (90% muito importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola (100% muito importante),
temáticas novas e/ou diversificadas (80% muito
importante), interesse pessoal (100% muito importante),
melhoria do desempenho profissional (100% muito
importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (80% muito importante).
100% desejam a oferta de cursos, sendo a
maioria (31%) informática e capacitação docente.
Quanto aos fatores que motivamo professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos
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(90% muito importante), qualificação e atualização de
conteúdos específicos (90% muito importante), número
adequado de alunos em sala de aula (80% importante),
(40% muito importante); 2º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratório (100% muito
importante), tempo destinado à disciplina para trabalhar os
conteúdos teóricos e práticos (100% muito importante),
melhores salários (100% muito importante), salas de aula
adequadas (60% muito importante), trabalhar em um só
local (70% muito importante),articulação entre alunos,
professores e gestores (90% muito importante), bom
desempenho dos alunos (90% muito importante),
possibilidade de assumir cargos administrativos (50%
regular), atuação em processo de gestão participativa (60%
importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural
(70% muito importante), expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar (80% muito importante),
estímulo da família (100% muito importante), estímulo
docente e relação professor-aluno (100% muito
importante), merenda escolar (70% muito importante),
salas de aula adequadas (100% muito importante); 2º)
convívio social (90% muito importante), programas e/ou
projetos dirigidos aos alunos (60% importante),
metodologia de ensino voltada para a memorização do
conteúdo (100% muito importante), integração dos espaços
de cidadania escola-comunidade (90% muito importante),
maior inclusão social (100% muito importante), facilidade
de acesso a informação via internet (70% muito
importante), facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer (70% importante), aprendizado
por meio de atividades lúdicas e participativas (80% muito
importante), acesso a fontes bibliográficas variadas (80%
muito importante), facilidade de deslocamento para a
escola (80% muito importante).
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No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que receberam-nas incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Geografia e História. Os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições. 90% dos entrevistados
alegou conhecer o projeto político pedagógico da escola, e
dizem (100%) que ele contempla os temas transversais.
100% sentem-se motivados em participar desses eventos, e
a maioria dos alunos estariam altamente motivados a
participar (77,8% alta), principalmente na seguinte escala
de prioridade: 1º) Violência (doméstica, escolar, gangues,
etc) (70% regular) 2º) meio ambiente da região (floresta
amazônica, biodiversidade) (100% importante), problemas
ambientais locais (desmatamento, enchentes, lixo,
endemias, etc) (90% muito importante), problemas
ambientais globais (60% importante), cultura regional
(música, dança, festas, literatura, etc) (90% muito
importante), saúde do corpo e saúde mental (70%
importante), bem estar social (família, religião,
preconceitos, etc) (90% muito importante); 3º) doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (70%
importante); 4º) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão, etc) (60% importante); 5º)questões étnicas
(indígenas, quilombolas, etc) (60% importante); 6º)
violência sexual (pedofilia, exploração sexual, etc) (70%
pouco importante), equipamentos tecnológicos e
eletrônicos (60% importante), cultura globalizada (hip hop,
funk, grafite, etc), (100% muito importante); 7º) vestuário
e veículos (100% regular); 8º) profissão, renda e emprego
(60% muito importante), línguas locais (oriundas das
famílias tupi-guarani, jê, karib) (90% muito importante).
No contexto escola-comunidade os principais temas
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mencionados como importantes para serem trabalhados
transversalmente foram: família, ética, meio ambiente,
pluralidade cultural, saúde.
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano.
A
maioria
(100%)
alegaram
usar
costumeiramente as salas de aula. Como não existe outros
espaços como: laboratórios, sala multimídia, as questões
referentes a esses itens não foram assinaladas. Todos os
entrevistados afirmaram não usar recursos de tecnologia da
informação e comunicação e não utilizam recursos de
informática e da internet como apoio às atividades de sua
disciplinas. Não há captação de projetos pela escola, não
há materiais audiovisuais de apoio pedagógico, nunca
receberam cursos de capacitação para uso de materiais
audiovisuais de apoio didático e por conta disso, nunca
usaram materiais audiovisuais. Para suprir essa
necessidade os professores produzem seu próprio material
didático com recursos disponíveis em seu ambiente
(rochas, plantas, animais, etc).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico é
parcialmente adequado (100%). A maior parte (90%)
afirmou que os alunos utilizam a biblioteca como apoio
aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (100%) serem recebidos via Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD) e que a Secretaria Municipal e
Estadual que escolhe (100%), e são utilizados pelos
professores (100%). Além destes, outros livros são
utilizados pelos docentes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares (100%) e que têm como critério
principal empregado para a adequação e atualidade dos
conteúdos (100%). O fato de contribuírem parcialmente
(90%) para o alcance dos objetivos propostos para a sua
disciplina, reforçam parcialmente (80%) a metodologia de
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ensino centrada na memorização, e oferecerem questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos
(80%), e, são ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação (90%), privilegiam conhecimentos teóricos
em relação aos conhecimentos práticos (80%) e estão
parcialmente defasados em relação à dinâmica dos
processos de ensino e aprendizagem (90%), muito embora,
estimulem a multidisciplinaridade (70%).
Os livros didáticos constituem fonte principal de
leitura e informação para o aluno (60%) e, desta forma,
oferecem parcialmente estratégias para pesquisa e
aplicação dos conhecimentos (80%) e incentivam a busca
por novas informações e conhecimentos (90%),
aprofundando os conteúdos trabalhados em sala de aula
(80%), não contemplam a realidade e os elementos
culturais locais (70%), e, estão adequados às orientações
curriculares oficiais (80%).
PLANO DE AÇÃO – PA
Comunidade: Mocambo
Tema delimitado: cultura e história da
comunidade
Resumo do plano: Por não haver nenhum tipo de
registro de como se originou a comunidade, há a
necessidade de fazer uma pesquisa com os moradores mais
antigos para se obter as informações necessárias para a
construção desse histórico e para o registro da memória.
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CROQUI
Cuamba-curicaca
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SAO SEBASTIAO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15005984
EMEIF SAO SEBASTIAO
Infantil e Ensino Fundamental
CURUÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
A comunidade de Macurá, esta situada ás
margens do lago do Macurá, com aproximadamente 6.200
km², limita-se ao leste com a comunidade de Medonho, ao
oeste com a localidade de Nova Vista, ao sul com lagos e
ao norte com terras de propriedades privadas. Esta
comunidade por sua vez pertence ao município de Curuá,
no Estado do Pará, sua população segundo a Assistência
Comunitária de Saúde (ACS) é de 496 habitantes dos quais
249 homens e 247 são do sexo feminino.
A comunidade, hoje melhor desenvolvida conta
com um numero de seis (06) comércios de pequeno porte,
dois (02) açougues, um (01) mico abastecimento de água,
um (01) trapiche para embarque e desembarque de pessoas
e carga, uma (01) escola, que funciona pré-I ao 3° ano do
ensino médio, um (01) um micro ônibus escola que faz o
transporte dos alunos, uma igreja aonde os fiéis vão aos
cultos todos os domingos, um posto de saúde, sem
funcionamento, duas sedes dos times Brasil e Clube do
Remo, onde acontecem os torneios tradicionais anuais.
Existe ainda uma quantidade de meio de transporte tanto
terrestre quanto como aquático bem alto, a criação de gado
e a pesca é o meio e o ramo mais forte na localidade, as
pessoas ainda fazem o desmatamento da floresta, para o
plantio de roçados para o plantio de mandioca ou pastos
para o gado, logo que fica em frente à localidade serve
para as pessoas pescarem para retirar o peixe para sua
alimentação, outros pescam para o consumo da população.
Existe dois programas da Assistência Social: O Vida Ativa
que trabalham com pessoas da 3ª idade e o Programa de
Erradicação do Trabalho Infantil (PETI).
Vale enfatizar que os escritos que se seguem são
todos baseados nos relatos orais do o senhor Antônio
Cardoso Ferreira, mais conhecido como Cardosinho, de 81
anos, morador mais antigo da comunidade.
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O surgimento da comunidade de Macurá se deu
pela sociedade indígena Baré, nos meados dos anos de
1694. Antes dos colonizadores chegarem a região, os
índios praticavam a cerâmica, a caça, a pesca, e coletavam
produtos da floresta. Infelizmente não há registros
históricos sobre estes indígenas e o que ficou foi somente o
que eles construíam de barro como machado, cachimbo, e
outros objetos que vem sendo constantemente levado para
outros lugares por pessoas que visitam a comunidade.
Segundo o senhor Cardosinho o seu bisavô o
senhor Major Luiz da Oliveira Martins, descendente de
português, contava ao seu avô o também major Cassiano
Rodrigues, que em novembro de 1729, os capuchos da
piedade chegaram a Amazônia e pelas ordens religiosas
vieram com a missão de catequisar os índios Baré. Os
Barés, assim que souberam da noticia construíram uma
barreira, com planta do “limoeiro”, uma adentrando em
outra, que era justamente para que os padres colonizadores
não conseguissem chegar até a tribo, impedindo assim o
desenvolvimento da missão.
A comunidade de Macurá recebeu essa
denominação provavelmente pelo trabalho dos índios
Barés, que se deu pelo cavamento do igarapé-baré, que
começou metros a diante da comunidade de Curuá, até as
margens do “mar”1, hoje lago do Macurá. Surpreso ao ver
a grande beleza do pôr-do-sol se refletir na água e a
exuberante floresta, o Cacique da tribo, de nome
desconhecido, nomeou a localidade com a junção das
palavras “mar” e “Curuá”. Da palavra mar retirou a última
consoante e de Curuá foi retirado o segundo (u) e o acento
agudo (´) do (a) ficando Cura, após juntar a silaba “Ma”
com a palavra Cura: formou-se o nome Macurá, após a
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chegada do Major Luiz de Oliveira Martins na comunidade
e ao ter conhecimento do nome da comunidade, ele fez
alteração do acento agudo no ultimo (á), renomeando
como Macurá, existindo até os dias atuais.
Foi
nesse
período
que
começou
o
desenvolvimento da localidade com a chegada do casal o
Major Luiz de Oliveira Martins e sua esposa a senhora
Joana de Baptista Damasceno. O Major Luiz veio de
Portugal, e sua esposa era descendente de afro da região do
Aritapeu, rainha dos negros como era conhecida por herdar
esse titulo. Depois de morarem em Paraná Mirim,
resolveram vim para a comunidade de Curuá, viveram
algum tempo lá, mas definitivamente escolheram a
localidade de Macurá, para se firmarem. No mesmo
período, outras famílias vieram para o lugar e viviam
basicamente da caça, da pesca, da criação de pequenos
animais e do plantio da mandioca.
Suas casas eram construídas de pau roliço,
cobertura e cercada de palha, o chão era batido;
cozinhavam em fogão de lenha, as suas vasilhas eram de
barro fabricado por eles, a única fonte de luz vinha de uma
candeia (pequeno aparelho de iluminação que se
pendurava na parede e funcionava com queima de um
pavio embutido em óleo). Major Luiz de Oliveira e sua
esposa tiveram três filhos: Vitoria de Baptista Rodrigues,
Ana de Baptista Rodrigues e Cassiano Rodrigues. Na
época a pessoa que era uma autoridade passava este titulo
ao filho mais velho. Como Major Luiz só tinha um filho
(homem) e já estava com a idade avançada o titulo ou
“batente”2 de “Major” deveria ser de seu único filho,
Cassiano, que ficou com a responsabilidade de assumir o
cargo de “Major” e dirigir a localidade.
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Tempos depois o ex-major Luiz faleceu, mas
este, portanto, passou a “batente” a seu filho, que agora
exercia o cargo de Major Cassiano Rodrigues, e deu
continuidade ao desenvolvimento da comunidade, que se
destacava na economia com a retirada da semente do
babaçu (o qual era usado para a retirada do óleo), o
cumaru, a castanha-do-pará, o látex da seringa, pirarucu
seco, a farinha, o arroz, o milho, feijão, e o breu do mato.
Todos esses produtos eram exportados para Belém, pelos
navios que vinham direto de Belém até o porto de Macurá,
para o embarque desses produtos, os navios eram: Barão
de Cametá, Juricaba, Sapucaia e Muaci. Em uma dessas
viagens o navio Muaci, naufragou devido o número de
carga. A última viagem feita para levar os produtos da
comunidade foi no ano de 1918, a partir desta data o
prefeito de Alenquer na época Arnaldo Moraes, construiu
o trapiche para impedir o tráfico ou trajeto dos navios.
Major Cassiano, morava na casa que herdou de
seu pai ex-major Luiz, denominada casa de “intendência”,
nome denominado a casa de autoridade da época, com o
passar do tempo houve a necessidade de construir um
comercio na localidade, então Major Cassiano, construiu a
casa “Tentadura” (casas comercias), que era onde as
pessoas compravam ou financiavam as mercadorias como
a manteiga do peixe, o açúcar e outros objetos que tinham
necessidade, o pagamento era feito com trabalho ou com
produtos que colhiam de suas plantações como a plantação
de café, cacau, cana de açúcar. A cana de açúcar crescia
descontroladamente havendo assim a necessidade de
Major Cassiano, mandar construir um “engenho” (maquina
manual que servia para a fabricação de derivados da cana
de açúcar), então ele passou a fabricar o açúcar-moreno, o
álcool, a cachaça e exportava para os comerciantes, bem
como para o senhor Antônio Gonçalo de Miranda e outros
comerciantes que o relatante não consegue lembrar.
Este foi o homem guerreiro, na luta pelo
desenvolvimento da comunidade, por esse e por outros
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motivos a primeira escola a ser construída nesta localidade
levou o seu nome “Major Cassiano Rodrigues”, uma forma
de agradecer o bem que ele deixou a novas gerações.
A economia na comunidade desde a chegada dos
índios e do Major Luiz de Oliveira Martins, ela se
concentrava mais na agricultura, eles (os índios) viviam da
caça, da pesca e do cultivo da mandioca e coletavam
sementes de plantas da floresta. Major Luiz e outras
famílias viviam basicamente da caça, da pesca e da criação
de pequenos animais e planto da mandioca, cultura
herdada dos índios, a economia começou a e desenvolver
com o trabalho de major Cassiano, que exportava a
semente de babaçu, do cumaru, castanha do Pará, látex da
seringa, pirarucu seco, farinha, arroz, feijão, o milho e o
breu do mato. Ele também era comerciante e
comercializava o açúcar, moreno, o álcool e a cachaça.
Com o crescimento da comunidade outros comerciantes
vieram como o senhor Gilmarque (Gil), seu Piquininho e o
Bitico. A agricultura e a pecuária também começava
crescer.
Hoje a economia se destaca com a juquira,
trabalho braçal no qual homens se reúnem para fazer
limpeza de grandes áreas que servem de campo de
pastagem aos bovinos ou roçado destinado à agricultura
com o plantio da mandioca. O extrativismo, bem como a
pesca que se destaca na região, com a agricultura, como o
cultivo da mandioca para a fabricação de seus derivados
como a farinha e o beiju.
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Figura 443. Produção de beiju e farinha

Figura 444. Gado pastando em frente
Comunidade

O Extrativismo e a Pecuária, estão em primeiro
lugar no cotidiano das famílias macuraense, o comércio
aumenta aos poucos, portanto, é dessas e outras coisas que
provem os recursos financeiros para o sustento familiar,
outros recursos de ganhos são os benefícios sociais como
Bolsa Família, Seguro Desemprego (dos pescadores) e os
demais que advém da aposentadoria, do funcionalismo
público e o do artesanato.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Perfil geral dos entrevistados e de suas famílias
Com base nos 140 questionários aplicados 66%
dos entrevistados são do sexo feminino e 44% do sexo
masculino. No que diz respeito à idade 24% tem de 31 a 40
anos, 23% dos entrevistados têm de 18 a 30 anos, 21% de
41 a 50, 16% de 51 a 64 anos, 14% está entre a faixa etária
de 65 ou mais anos de idade e, 1% até 17 anos, sendo que
79% se consideram pardos, 9% brancos, 9% negros e 4%
caboclos. Todos são brasileiros, sendo que 99,3% são do
estado do Pará, onde 87,1% são naturais do município de
Alenquer, 9,3% do município de Óbidos, 1,4 do município
de Santarém, 1,4% do município de Juruti e 0,7% Manaus.
Em termos de escolaridade 55,7% dos
entrevistados possuem apenas o ensino fundamental
incompleto, seguidos de 11,4% com ensino médio
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completo, 2,9% ensino superior completo, 2,9% com
ensino fundamental completo, 3,6% ensino médio
incompleto, 5,5% ensino superior incompleto, 10% não
sabe ler/escrever e, 2,9% sabe ler/escrever, mas não
frequentou a escola. A escola pública foi o tipo de
instituição escolar que a maioria frequentou, ou seja, 97%
e, apenas 3% dos entrevistados não estudaram. Em relação
a ocupação principal pode-se observar que a entre os
entrevistados, 36% são extrativistas, 22% outras
ocupações, 21% aposentados, 17% é servidor público, 1%
empregador, 1% sem ocupação e, 1% atuam na
agropecuária.Em relação aos dados referentes a família
destaca-se:
A maioria dos entrevistados, 69% residem na
comunidade a mais de 10 anos, 19% residem a mais de 5 a
10 anos, 8% de 1 a 5 anos e 4% menos de um ano. Quanto
a quantidade de pessoas que moram em sua residência,
37% 6 ou mais pessoas, 30% de 4 a 5 pessoas, 26% de 2 a
3 pessoas e, apenas 7% é somente uma pessoa. Com base
no grau de parentesco dos entrevistados, 47% das pessoas
que moram na residência são pai/mãe/filhos, 21%
pai/mãe/filhos/agregados, 11% mãe/filhos, 7% casais, 5%
avós/netos, 7% outros tipos de parentescos e, 1%
pai/filhos.
Em relação a quantidade de pessoas que fazem
algum tipo de refeição no domicílio, 39% 6 ou mais
pessoas fazem refeições no domicílio, 25% 4 a 5 pessoas,
24% dos domicílios tem de 2 a 3 pessoas que fazem
refeição, 6% 1 pessoa e, 6% nenhuma pessoa faz refeição
no domicílio. Dentre a questão de trabalho dos que moram
na casa 38% 1 pessoa trabalha, 38% de 2 a 3 pessoas
trabalham, 13% não trabalha, 10% de 4 a 5 trabalham e,
1% 6 ou mais pessoas trabalham. Das pessoas que moram
na casa e que são menores de 18 anos, em 29% dos
domicílios existem um menor de 18 anos; em 29% há dois
menores de 18 anos; em 22% não há menores de 18 anos;
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e, em 21% dos domicílios existem três ou mais menores de
18 anos.
Ao serem questionados sobre se existia menores
de 18 anos que contribuem com o sustento da família, 84%
dos entrevistados disseram que nenhum menor de 18 anos
contribui com o sustento da família, 7% disseram que
apenas um, 7% que dois e, 1% de três ou mais menores de
18 anos contribuem com o sustento da família. Por fim, foi
questionado qual seria a renda total da família e, 50% dos
entrevistados disseram que a renda da família é menos que
um salário mínimo/renda ocasional, 41% fica entre 1 a 2
salários mínimos mensais, 6% de 2 a 3 salários, 2% não
tem renda e, 1% gira em torno de mais de 3 a 5 salários
mínimos por mês, sendo que a origem da renda da família
dos entrevistados advém 40,71% de programas sociais,
19,29% outros, 17,86% aposentadoria pública, 12,14%
empresa pública, 6,43% aposentadoria privada, 2,14% da
informalidade e, 1,43% autônomo.
Foi perguntado aos entrevistados quantos
menores de 18 anos não tinham certidão de nascimento em
seu domicílio e, 100% dos entrevistados disseram nenhum,
ou seja, todos os menores de 18 anos tem certidão de
nascimento. Quanto aos moradores maiores de 18 anos nos
domicílios pesquisados, 38,46% não tem CPF, 23,08% não
tem certidão de nascimento, 23,08% não tem carteira de
identidade e, 15,38% não tem título de eleitor.
Perfil geral domiciliar
Ao serem consultados quanto a propriedade do
terreno onde vivem, se os mesmos possuíam o documento
de propriedade do terreno, 75,71% afirmaram não possuir
e, 24,29% dos entrevistados disseram possuir algum
documento de propriedade. Em termos de localização dos
terrenos domiciliares, 99,29% localizam-se em terras
firmes e 0,71% em áreas inundáveis. Sobre a situação do
domicílio, os entrevistados responderam que 90,71% é
própria, 5,71% cedida, 2,14% alugada e, 1,43% posse.
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O tipo de construção das casas é de 78,57%
madeira, 16,43% alvenaria e, 5% palheira. Cômodos que a
casa possui: 35% quartos de dormi, 20% sala, 21%
cozinha, 20% jirau e, 5% banheiro. E, ao serem
questionados quanto ao uso de banheiro ou sanitário para
dejeções, 89,29% dos entrevistados responderam que
utilizam sanitários do lado de fora da casa e, apenas
10,71% tem banheiro do lado de dentro da casa.
Em termos de infraestrutura e serviços:
Com relação aos meios de transportes mais
utilizado pela família do domicílio pesquisado, 17,95% dos
entrevistados disseram que se locomovem à pé, 16,44% de
bicicleta, 15,77% de moto, 14,77% canoa/bajara, 11,58%
de ônibus, 8,89% moto-táxi, 7,21% carroça/carro de boi,
3,52 carro, 2,35% cavalo/jegue/mula e, 1,51%
barraca/balsa/lancha. Todos os entrevistados responderam
que há energia elétrica em suas casas, sendo que a fonte de
energia utilizada pelos entrevistados é 99% companhia
distribuidora local/regional e, 1% outra fonte. E, com
relação ao tipo de abastecimento de água utilizado 90,71%
dos entrevistados utilizam micro abastecimento
comunitário (poço artesiano), 7,86% a rede geral de
distribuição e, 1,43% rio açude, lago, igarapé ou nascente.
Sobre a água que se bebe no domicílio, 84% é clorada e,
16% não faz nenhum tipo de tratamento.
Ao serem questionados onde o esgoto do
banheiro ou sanitário é lançado (jogado), 88,57% dos
entrevistados disseram sem a céu aberto/vala, 10,71%
fossa séptica e, 0,71% em sumidouro. E, no que se refere
ao acondicionamento do lixo dos domicílios, 76% dos
entrevistados acondicionam em recipiente aberto, 13% em
outros lugares, 11% em recipiente fechado, e, já 99,29%
dos os entrevistados afirmaram que o seu lixo é queimado
e, apenas 0,71% joga em terreno baldio. Ao serem
questionados se fazem algum tipo de seleção ou
reaproveitamento do lixo, 81,43% afirmaram não fazer
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nenhum tipo de seleção ou reaproveitamento do lixo e,
18,57% disseram fazer reaproveitamento do lixo.
E, dos 18,57% dos entrevistados que
responderam sim para a seleção ou reaproveitamento do
lixo, 85% disseram fazer reaproveitamento para adubo, 8%
dejetos animais, para adubo ou energia e 8% reaproveitam
plásticos. Os entrevistados também foram sondados quanto
a coleta seletiva, e todos responderam que não fazem
coleta seletiva. Quanto ao recolhimento do lixo em sua
comunidade, 100% dos entrevistados afirmaram não
existir.
Qualidade de vida
Em termos de qualidade de vida temos os pontos
abaixo:
Saúde; Assistência Social e Ensino: no quesito
saúde, a primeira questão foi para o entrevistado elencar
quais os casos de doenças ocorridos no domicílio nos
últimos de 12 meses: 27% diarreia, 19% não houve casos
de doenças, 17,5% doenças respiratórias, 12,5% outras
viroses, 6,5% verminoses, 4% problemas do coração, 3%
diabetes, 2,5% problemas ósseo/articulação, 2,5% outros,
1,5% problemas de pele, 1% câncer, 1% malária, 1%
dengue, 0,5% hepatite e, 0,5% hanseníase.
Ao serem questionados se em caso de doença
como/onde é recebido o atendimento, 89,29% posto de
saúde, 7,14% hospital público, 4,29% farmácia, 3,57%
curandeiro e benzedeiras, 2,14% hospital privado e 0,71%
agentes comunitários de saúde. Ao ser pedido para que o
entrevistado avaliasse o atendimento de saúde 45% dos
entrevistados disseram ser regular, 41,43% acham bom,
10% ruim e, para 3,57% dos entrevistados tal serviço não
existe. Foi pedido ainda que os mesmos avaliassem o
atendimento ao portador de deficiência, 46,43% disseram
que tal serviço não existe, 21,43% acham regular, 14,29%
não souberam responder, 10% acham ruim e, 7,86%
consideram bom.
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Ao serem questionados quanto a assistência
social, 30% dos entrevistados avaliam como regular,
29,29% disseram não existir, 22,86% consideram bom,
10% acham ruim e, 7,86% não sabem. Quanto ao serviço
de creche, 100% dos entrevistados afirmaram não existir.
Segundo a qualidade de ensino, 55% dos
entrevistados consideram boa, 39,29% regular, 2,14%
ruim, 2,86% não sabe e 0,71% não existe. Para 65% dos
entrevistados não existem cursos de qualificação
profissional em sua comunidade, 16,43% consideram
regular 12,86% não souberam dizer, 5% acham bom e,
0,71% consideram esses cursos ruins.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre atendimento de saúde, assistência
social, creche, qualidade de ensino e cursos de qualificação
profissional, os entrevistados elencaram o atendimento de
saúde com 80%, depois qualidade de ensino com 10,71%,
4,29% cursos de qualificação profissional, 1,43% creche,
2,14% assistência social e 1,43% atendimento ao portador
de deficiência.
Coleta de Lixo; Esgoto; Abastecimento de Água;
Transporte Coletivo e Urbanização:
Ao serem questionados quanto a coleta de lixo
em sua comunidade 99,29% dos entrevistados disseram
que este serviço não existe e, 0,71% não soube responder.
Em se tratando de rede de esgoto, 95,71% dos
entrevistados disseram que não existe, 2,14% não soube
responder e, 2,14% consideraram ruim. Quanto ao
abastecimento de água, 89,29% dos entrevistados
avaliaram como bom, 7,14% acham regular, 1,43%
consideram ruim, 1,43% disseram que não existe e, 0,71%
não soube responder.
Sobre o transporte coletivo das comunidades,
37,86% dos entrevistados avaliaram o transporte coletivo
como bom, 27,86% regular, 25% consideraram ruim,
7,86% disseram que tal serviço não existe e, 1,43% não
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soube responder. E, sobre a urbanização das ruas da
comunidade, 52,14% dos entrevistados disseram não
existir, 17,14% bom, 12,14% avaliam como ruim este tipo
de serviço e, 1,43% não souberam responder.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre coleta de lixo, rede de esgoto,
abastecimento de água, transporte coletivo e transporte
coletivo 63,57% avaliaram o abastecimento de água como
item mais importante, 25% coleta de lixo, 5% transporte
coletivo, 4,29% a questão de urbanização e, 2,14% rede de
esgoto.
Área de Lazer/Esporte; Programação Cultural;
Limpeza de Ruas e Terrenos e Segurança Pública:
Segundo 31,43% dos entrevistados não existem
áreas de lazer/esporte em sua comunidade, 23,57%
avaliaram como regular tais áreas; 30,71% consideraram
boa; 9,29% não souberam responder e, 5% disseram ser
ruim. E, em relação a avaliação da programação cultural
31,43% disseram que não existe, 29,29% avaliam como
regular, 27,14% como boa, 6,43% ruim e, 5,71% não
soube responder.
Ao serem questionados quanto a limpeza das
ruas e terrenos de sua comunidade, 39,29% dos
entrevistados disseram que tal serviço é regular, 28,57%
acham bom, 20,71% disse não existir, 7,14% ruim e,
4,29% não souberam responder. E, em relação a segurança
pública 35% disse que tal serviço não existe em sua
comunidade, 27,86% avaliaram este item como regular,
17,14% como bom, 11,43% ruim e, 8,57% não souberam
responder.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre área de lazer/esporte, programação
cultural, limpeza de ruas e terrenos e segurança pública
57,86% disseram que é a segurança pública, 23,57% áreas
de lazer/esporte, 14,29% limpeza de ruas e terrenos e
4,29% programação cultural.
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Áreas Verdes; Arborização das Ruas; Praias e
Balneários; Rios e Lagos; Qualidade do Ar
As áreas verdes foram avaliadas por 54,29% dos
entrevistados como boas, 32,14% disseram que tais áreas
não existem em sua comunidade, 7,86% regular e, 5,71%
não souberam responder. Quanto a praias e balneários 65%
dos entrevistados avaliaram como boas, 22,14% como
regular, 5,71% não souberam responder, 5% acham ruim e,
2,14% disseram não existir. Sobre os rios e lagos das
comunidades, 93,57% dos entrevistados consideraram
como bom o estado dos mesmos, 3,57% não souberam
responder e 2,86% disseram ser regular.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre áreas verdes, arborização das ruas,
praias e balneários, rios e lagos e qualidade do ar, 43,57%
dos entrevistados elencaram a qualidade do ar, 35% rios e
lagos, 11,43% áreas verdes, 5,71% praias e balneários,
4,29% arborização das ruas.
A última questão relacionada a Qualidade de
Vida foi: a quem recorrer para melhorar os problemas da
comunidade? Os entrevistados na maioria, 90% elencaram
o poder público (municipal, estadual e federal), 5,81%
parcerias com escolas e outras instituições, 2,86%
lideranças comunitárias, 0,71% lideranças religiosas e,
0,71% recorreriam a outros.
Capital social
A primeira pergunta deste item é se o
entrevistado gosta da comunidade onde mora. Segundo os
entrevistados 99,29% afirmam gostar de sua comunidade
e, apenas 0,71% disseram gostar parcialmente. Em termos
de convivência entre os moradores da comunidade,
74,29% dos entrevistados alegaram ser muito boa, 22,86%
disseram ser satisfatória e, apenas 2,86% disseram que tal
convivência era ruim.
Sobre associação de moradores, 90,71% dos
entrevistados disseram que não existe em sua comunidade,
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2,86% acham regular, 2,86% não souberam responder,
2,14% avaliaram como boa e, 1,43% disseram ser ruim.
Ao serem questionados como os mesmos avaliam a
questão de cooperativa de trabalho, 90,71% disseram não
existir em sua comunidade, 4,29% não souberam
responder, 2,86% acham bom, 1,43% disseram ser ruim.
Neste item também foi questionado quanto a
Bibliotecas e, 97,86% disseram que não existem
bibliotecas em sua comunidade, 1,43% acham regular e,
0,71% dos entrevistados avaliaram como boas as
bibliotecas existentes em sua comunidade. Da mesma
forma se questionou quanto os Clubes/Quadras de Eventos
e 42,86% dos entrevistados consideraram como regular os
existentes em sua comunidade, 34,29% acham bom, 15%
disseram não existir tais espaços, 5,71% não souberam
responder e, 2,14% acham ruim. Se questionou quanto a
projetos sociais existentes na comunidade e, 30,71%
definiram os projetos sociais existentes como ruim,
23,57% afirmaram não existir, 22,86% dos entrevistados
disseram ser bom, 15% ser regular e, 7,86% não sabem.
Solicitados a avaliar a atuação social das
igrejas/organizações religiosas, 52,86% dos entrevistados
avaliaram como boa, 40,71% regular, 4,29% disseram que
não existe e, 2,14% não souberam responder. E, sobre os
movimentos sociais existentes em sua comunidade,
35,71% disseram não existir, 25% consideraram bom, 15%
regular, 13,57% ruim e, 10,71% não souberam responder.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre associação de moradores, cooperativas
de trabalho, atuação social das Igrejas/organizações
religiosas, bibliotecas, Clubes/Quadra de eventos, projetos
sociais e movimentos sociais, 62,14% dos entrevistados
consideraram a atuação social das igrejas/organizações
religiosas como a mais importante, 11,43% a associação de
moradores, 10% os projetos sociais, 5,71% os
clubes/quadras de eventos, 4,29% as cooperativas de
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trabalho, 3,57% as bibliotecas e, 2,86 os movimentos
sociais.
Os entrevistados foram questionados sobre com
que frequência sua família participa de ações da
comunidade (associações de moradores, ONG’s, grupos,
etc.)? E, 57,14% disseram que sua família participa às
vezes, 27,86% disseram que participam na maioria das
vezes e, 15% disseram que sua família nunca participa.
Mas, sondados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 79,29% afirmaram que
participariam, 4,29% disseram talvez/depende e, apenas
16,43% não participariam.
A última questão do DSA foi com relação as
fontes de acesso à informação utilizadas pela família, onde
o mesmo poderia marcar mais de uma opção inclusive. Os
resultados obtidos foram: 35,34% televisão, 22,74% rádio
cana aberto (AM e FM), 17,41% celular, 8,77% rádio
comunitária, 6,30% reuniões de associação de
bairro/organizações, 5,48% revista e 3,56% jornal.
PEDEOP
- Número geral de entrevistados em Curuá:
88(OITENTA E OITO) professores da rede
municipal de ensino.
-Temáticas prioritárias para a escola na opinião
dos professores (questão 23 do formulário):
a) Meio ambiente
- Educação Ambiental
- poluição
b) Saúde
- Drogas
- Doenças sexualmente transmissíveis
- Abuso Sexual
- Orientação sexual
c) Ética
d) Família
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- Temas que aparecem pelo menos uma vez na
questão 23:
a) Cultura;
b) Violência;
c) Esporte e lazer;
d) Pluralidade cultural;
e) Preconceito;
f) Trabalho e consumo;
g) Bem-estar social
h) Escola
i) Bulling
j) Preconceito
l) Pedofilia
m) Saneamento básico 14
- Infraestrutura Escolar (questão 24):
Após a realização o RM/DSA, fase 1 e segundo
as orientações para a realização do PEDEOP já foi possível
perceber pelas problemáticas levantadas pelos alunos que
as escolas não possuem infraestrutura mínima adequada.
Um fato a ser considerado é a falta de bibliotecas nas
mesmas, ou a inexistência adequada destas. E, segundo
alguns cursistas/professores eles tem se mobilizado para
fazer algumas ações no que tange a biblioteca escolar, mas,
sem apoio das direções escolares. É fato que no que tange
a infraestrutura escolar, a grande maioria possui somente a
Sala de aula e mesmo assim de forma precarizada.
Projeto Político Pedagógico:
Os professores entrevistados, em sua maioria
não conhecem o “Projeto Político Pedagógico da Escola”.
Livro didático (questões a partir da 49):
O livro didático é o único instrumento
pedagógico disponível aos professores. E ainda, analisando
as planilhas a grande maioria apresentou sempre 100% em
referência a falta de acervo bibliográfico suficiente.
Infraestrutura das escolas públicas e análise do
PEDEOP
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O processo educacional para alcançar sucesso
depende uma série de condições dentre elas a existência
da infraestrutura adequada, que compõe seu ambiente
físico para assim atingir o mais próximo possível o
objetivo maior do processo educacional: o ensinoaprendizagem. Segundo Neto (2013):
A infraestrutura das escolas é um dos aspectos
da educação brasileira que vem chamando a atenção há
muitos anos. Em meados de 1980, Castro e Fletcher (1986)
discutem as condições materiais das escolas brasileiras na
época. Eles colocam explicitamente a questão da eficiência
e da eficácia dos gastos públicos com educação e falam da
relevância da infraestrutura das escolas para o aprendizado
dos alunos (NETO J. J. S.; Jesus G. R.; KARINO C. A.;
ANDRADE, D. F. 2013, p. 80).
Para o bom funcionamento da educação,
portanto, a disponibilização de espaço físico e para
biblioteca, laboratório de informática, entre outros objetos
é sim um ponto a ser considerado. As condições materiais,
portanto, perpassam acima de tudo por um problema de
gestão além de um problema que remete ao processo de
ensino e aprendizagem. A eficácia dos gastos públicos não
tem levado em consideração a infraestrutura das escolas
brasileiras.
Se olharmos para a Região Norte, Estado do
Pará a realidades dos gastos é sempre ditada pela má
gestão, falta de capacitação dos próprios gestores para lhe
dar com os recursos, quando existe na escola o espaço
físico não se faz o bom uso o que implica na utilização
errônea caracterizando o não aproveitamento como se
deveria dos espaços escolares.
Em todas as escolas da zona urbana e rural de
Curuá há problemas de infraestrutura. É muita baixa a
porcentagem de escolas que possuem biblioteca/sala de
leitura ou sala de multimídia. E as que possuem funcionam
em parca condições, com número reduzido de acervo,
apoio pedagógico, subutilização dos espaços concentrando
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as atividades somente em sala de aula. Sobre isso é muito
comum, quando se tem laboratório de ciências, este não ser
compartilhado por outras disciplinas. E por fim, os
recursos materiais e a infraestrutura não são suficientes
segundo a grande maioria dos entrevistados nas escolas.
Estas são as primeiras impressões e análises da
Pesquisa e Diagnóstico da Estrutura e Organização
Pedagógica das escolas públicas - PEDEOP nas escolas
públicas, com inúmeros problemas da infraestrutura das
escolas municipais de Curuá, seja da zona urbana ou da
zona rural e que irão servir de base para elaboração da
próxima etapa, o Plano de ação.
Assim temos:
Infraestrutura e ausência de material didático
Falta de biblioteca, salas de leitura e multimídia
nas escolas municipais de Curuá, além do uso inadequado
ou não uso daquelas que existem. Como já foi dito, não o
profissional para orientar o uso adequado dos instrumentos
dos laboratórios, bibliotecário, salas de multimídia, ou
treinamento aos professores, transformando esses fatores
nas razões explicativas sobre a falta de infraestrutura nas
escolas.
Aliada à falta de estrutura adequada está a
ausência de material didático. Os professores, segundo os
dados coletados têm pouco ou nenhum acesso aos
materiais. Assim, utilizam precariamente os poucos
espaços disponíveis devido a falta de matérias que
poderiam auxiliar a produção de conhecimento nos
laboratórios, sala de multimídia, etc.
Desconhecimento do Projeto Pedagógico da escola
Não podemos pensar estrutura física das escolas
e seu funcionamento sem que tenhamos o Projeto Político
Pedagógico – PPP, o norte de qualquer instituição
educacional. É este instrumento à educação a capacidade
de ser concebida como alicerce essencial para a formação
cidadã, sujeitos políticos e no futuro formando o
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profissional voltado ao atendimento das exigências do
mercado de trabalho.
Portanto, o desconhecimento do PPP das escolas
em que os entrevistados trabalham em Curuá é bem grave,
algo que deveria ser elementar no trabalho escolar segundo
a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
– LDB, e que a nosso ver desvirtua a atuação de todos os
atores envolvidos no processo educacional. Não há como
pensar projetos de intervenção (de cunho pedagógico e
social, político, etc) a partir da escola na realidade sóciocultural dos alunos, o próprio planejamento escolar, ou
falta de tempo para o mesmo, sem contar com a inexistente
falta de condições para o planejamento anual da escola vir
a acontecer concretamente.
Penso estarmos indo na contramão do processo,
onde se faz necessário se contrapor a esse modelo de
educação bancada e pensada pelo neoliberalismo, uma
educação que objetive formar o cidadão, com competência
e habilidade para ser solidário e sensível às questões da
diversidade social, cultural, ética e ambiental, com uma
visão holística, interdisciplinar e reflexiva em sua teoria e
prática.
Por isso, apontamos como causa do
desconhecimento do Projeto Político Pedagógico a falta de
preparo dos gestores escolares, falta de capacitação dos
profissionais da educação com pessoas formadas para atuar
na área educacional, para atuar com mais presença
pedagógica nas escolas. É muito comum profissionais
atuarem nas series iniciais da educação básica (Educação
infantil e do 1º ao 5º ano) somente com o Ensino Médio
normal, sem ser o antigo magistério que dava a habilitação
ao formando para atuar na educação infantil e de 1ª a 4ª
séries.
Dentre esses fatores, temos também como
justificativa a ausência de mecanismos e processos da
gestão democrática e participativa impedem que os
professores possam conhecer tal PPP, falta de interesse dos
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profissionais que atuam por um determinado tempo nas
escolas, através dos contratos temporários (mesmo tendo
realizado concurso público recentemente), enfim,
pensamos ser um problema de gestão escolar e gestão
municipal da educação, acabando por transformar aquele
contingente de professores que falávamos anteriormente só
com o ensino médio, nestes contratados temporariamente
em Curuá, uma clara manobra política, infelizmente.
Temas prioritários
Já foram apontados acima os temas prioritários
na pesquisa PEDEOP. Assim temos temas e sub-temas que
varias vezes se repetem entre os mais citados:
- Meio ambiente, em 90% das planilhas;
-Saúde, com temas variados como Orientação
sexual, Doenças sexualmente transmissíveis – DSTs e
Drogas;
- Ética;
- Família
Após apresentação desses dados, mais o relatório
RM/DSA é possível fazermos as seguintes análises e
considerações:
a) Por algum motivo (metodologia), o tema
meio ambiente não aparece em específico no Diagnóstico
Sócio-ambiental. No entanto, foi o mais o mais citado na
PEDEOP. Pensamos que um não exclui o outro. O tema
atendimento à saúde que aparece em 100% das falas do
DSA é uma representação dos anseios da comunidade e
aparece sob diversas sub-temáticas como: Orientação
sexual, Doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e
Drogas. Quando passamos aos entrevistados nas escolas,
entendemos que o tema meio ambiente tem sentido de
Educação Ambiental, pelas falas dos cursistas de Curuá,
tratando especificamente a questão do Lixo urbano e
Educação ambiental propriamente dita nas áreas rurais.
Isto não exclui o tema Atendimento a Saúde, em nosso
entender, pois, estão imbricados.
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b) Outro ponto interessante, já salientado acima,
é que vem seguindo a premissa do que o Diagnóstico
Sócio-ambiental – DSA nos mostrou, o tema Atendimento
a Saúde assume posto de segundo mais citado na
PEDEOP, sem, no entanto, ser menos importante.
Entendemos a partir do exposto a variedade com que este
tema assume através de suas sub-temáticas sempre sendo
citados em todas as planilhas do PEDEOP como:
Orientação sexual, Doenças sexualmente transmissíveis
(DSTs) e Drogas. Portanto, o eixo Qualidade de vida da
comunidade com os temas Meio Ambiente e
Atendimento à Saúde aparecem como uma demanda das
escolas e demanda social, respectivamente, deixando como
contribuição o norteamento às futuras políticas públicas a
serem realizadas bem como apresentam um quadro
concreto do anseio das escolas municipais e da sociedade
Curuaense de modo geral, a partir destes dados e
contribuições da Agenda Cidadã/UFOPA.
c) Ao mesmo tempo, este universo pesquisado
nos mostra que o debate sobre a problemática local deve
ser constantemente levantado e que os fóruns de discussão
são bastante uteis para reforça os laços democráticos além
de dar subsídios reais sobre as demandas da sociedade e
seus anseios.
Propostas de Intervenção
Diante dos objetivos traçados pela PEDEOP
“melhoria do desempenho das escolas envolvidas bem
como o desenvolvimento humano, social e econômico das
comunidades nas quais estão inseridas” elencamos
algumas propostas de intervenção do poder público nas
esferas municipal estadual e Federal e da Universidade
Federal do Oeste do Pará, quais sejam:
Poder Público Municipal, Estadual e Federal
escolares de forma geral;
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Bibliotecas, salas de multimídia, Laboratórios de
informática e de Ciências;
amento e contratação de pessoal
adequado para atuar nos espaços dos laboratórios bem
como capacitação dos professores para tal uso;
para estudo e consulta à alunos e professores;
nto para o
planejamento educacional anual, com discussão e
apresentação de forma consistente dos objetivos da
educação em cada sub-nível da educação básica;
Projeto Político Pedagógico das escolas, incentivando
práticas mais democráticas na elaboração do mesmo, bem
como autonomia escolar nas práticas inerentes ao PPP;

Educação Ambiental;
ambiental
ambientais e a escola;
drogas;
gravidez na adolescência,
transmissíveis – DSTs;

doenças

sexualmente

diversas localidades/comunidades e bairros da sede
municipal e construção de novas unidades de saúde;
atendimento, orientação a saúde de crianças, adolescentes,
jovens e mulheres.
Oeste do Pará – UFOPA, em forma de parceria e
colaboração em serviços educacionais.

1197

PLANO DE AÇÃO
Como Plano de ação para essa comunidade
optou-se por realizar uma campanha de doação de livros
para ampliar o numero de exemplares do acervo da escola
e incentivar os alunos a participar da ação fazendo com
que se sintam cada vez mais parte da escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF MENINO JESUS
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15005992
EMEIF MENINO JESUS
Infantil e Ensino Fundamental
CURUÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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Figura 445. Frente da Ilha de Cucuí no período de verão.

A comunidade Ilha do Cucuí está situada a 16 km (em
linha reta) da comunidade de Curuá, em ambiente de
várzea, banhada pelo Lago do Cucuí. Atualmente
registram-se quarenta e sete (47) famílias residindo na
comunidade. Trata-se de uma típica comunidade de várzea
que sofre com mudanças radicais na paisagem devido à
sazonalidade do ambiente que se caracteriza pelas cheias
anuais do Rio Amazonas, que ocorrem no período de
janeiro a agosto. Nessa época do ano a água enche o lago e
transborda ao redor da ilha, deixando a ilha praticamente
inundada, com as águas geralmente atingindo as casas
mais próximas das extremidades do rio. O nome Cucuí
está relacionado aos povos indígenas que habitaram nessa
região.
A descrição que segue abaixo sobre o
surgimento da comunidade de Cucuí tem como fonte os
relatos orais do Sr. José Aragão, um dos mais antigos
moradores do lugar.
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Possivelmente por volta do século XIX
chegaram os primeiros colonizadores europeus, na ocasião
os portugueses. A informação da chegada das primeiras
famílias que formaram o grupo social que deu origem a
atual comunidade de Ilha de Cucuí remete ao início do
século XX, mais precisamente ao ano de 1917 quando
chegou a primeira família formada por Raimundo Serão
Aragão, vindo da comunidade de Urucurituba, localizada a
margem do Rio Amazonas. A segunda família a chegar por
volta do ano de 1925, formada por Gita, cujo sobrenome é
desconhecido dos atuais moradores. Ela morava antes no
lugar conhecido como Surubiumiri, município de
Santarém, assim como Urucurituba pertencente ao
município de Alenquer.
Posteriormente, não se sabe a data em que
chegou, veio para esta comunidade o Sr. Antonio Palma,
este por sua vez, veio da Vila de Curuá, em seguida casou
com a Srª. Gita, esta por sua vez passou a se chamar Gita
Palma. Com a chegada de novos habitantes uma parte das
famílias que já residiam no lugar, e que pertenciam ao
grupo indígena, se retiraram para áreas mais densas,
enquanto outras famílias permaneceram no local. Com
isso, houve a miscigenação entre os dois povos.
O aumento da população dessa região ocorreu
devido uma grande enchente no ano de 1953, quando
algumas famílias das comunidades ribeirinhas vizinhas
migraram para esta área. Com o aumento da população
surgiram novas comunidades próximas a ilha de Cucuí tais
como: Barros, Boca de Jacaré, Centro do Jacaré e
Iriquirituba. Todas essas comunidades, incluindo
Castanhal Grande, apesar de ser habitada muito antes que
Cucuí. Esse crescimento se deu devido à exploração de
produtos extrativistas tais como castanha do Pará, babaçu e
cumaru. Posteriormente, desenvolveram outras atividades
econômicas como: o plantio de mandioca, juta, criação de
suínos, aves etc.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Perfil geral dos entrevistados e de sua família
Com base nos 66 questionários aplicados na
Comunidade de Cucui, observou-se que 70% dos
entrevistados eram do sexo feminino e 30% do sexo
masculino. No que diz respeito à idade 41% dos
entrevistados têm de 31 a 40 anos, 24% de 18 a 30 anos,
14% de 51 a 64 anos, 11% está entre a faixa etária de 41 a
50 anos, e 11% tem 65 ou mais anos de idade. Dentre os
entrevistados 79% se consideram pardos, 15% se
consideram brancas e apenas 6% se consideram negras.
Todos são brasileiros, paraenses, alenquerenses e
residentes no município de Curuá.
As entrevistas mostraram que 52% dos
entrevistados possuem apenas o ensino fundamental
incompleto, seguidos de 18% com ensino fundamental
completo, 12% não sabe ler/escrever, 6% sabe ler/escrever,
mas não frequentou a escola, 6% com ensino médio
completo, 3% com ensino médio incompleto e 3% com
ensino superior incompleto. A escola pública foi o tipo de
instituição escolar que a maioria frequentou, ou seja, 82%
e, 18% não frequentou escola. Com relação à ocupação
principal 30% dos entrevistados não possuem ocupação,
23% são empregados não servidores públicos, 15%
empregador, 9% aposentado, 9% extrativista, 8% servidor
público e 6% mateiro.
Na maioria dos entrevistados, 76% residem na
comunidade a mais de 10 anos, 20% residem mais de 5 a
10 anos e, outros 4% de 1 a 5 anos. Ao serem questionados
quanto a quantidade de pessoas que moram no domicílio,
42% dos entrevistado disseram que residem no domicílio
de 2 a 3 pessoas, 33% de 4 a 5 pessoas, 20% de 6 pessoas
ou mais e, apenas 5% é somente uma pessoa. Com base no
grau de parentesco dos entrevistados 73% são
pai/mãe/filhos, 11% das pessoas que moram na residência
são casais, 6% mãe/filhos, 5% avós/netos, 3%
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pai/mãe/filhos/agregados, 1% pai/filhos, e 1% corresponde
a outros.
O número de pessoas que fazem algum tipo de
refeição no domicílio é de: 76% 2 a 3 pessoas, 15% de 4 a
5 pessoas, 5% de 6 ou mais pessoas e, 4% 1 pessoa. Ao
serem questionados quanto a quantidade de pessoas do
domicílio que trabalham, 42% dos entrevistados disseram
de 4 a 5 trabalham, 41% de 2 a 3 trabalham, 14% 1 pessoa
trabalha e, 3% não trabalha. Das pessoas que moram no
domicílio pesquisado 35% 2 são menores de 18 anos, 24%
nenhuma pessoa é menor de 18 anos, 23% 3 ou mais são
menores de 18 anos, e, 18% apenas 1 é menor de 18 anos.
A pesquisa demonstrou que a quantidade de
menores que contribuem com o sustento familiar é pouca,
pois 94% mostrou que nenhum adolescente contribui, 4%
3 ou mais menores contribui, 1% apenas um menor
contribui e, 1% dois menores contribuem.
A pesquisa mostra que 58% da renda total da
família está entre 1 a 2 salários mínimos, 35% menos de 1
salário mínimo mensal/renda ocasional, 4% mais de 2 a 3
salários mínimos, e 3% sem renda. Desta forma a origem
da renda se dá da seguinte forma: 45% programas sociais,
32% empresa pública, 20% aposentadoria e, 3%
autônomo.
Todos os moradores menores de 18 anos
possuem certidão de nascimento, assim como, todos os
moradores maiores de 18 anos possuem certidão de
nascimento, carteira de identidade, CPF e título de eleitor.
Perfil geral domiciliar
Ao serem consultados quanto à propriedade
pode ser observado através dos questionários aplicados na
comunidade que a maioria não possui documento de
propriedade do terreno, isto é, 94% e, apenas 6% possuem
algum documento de propriedade do terreno onde mora.
Todos os terrenos estão em terra firme. Quanto a situação
do domicílio, 95% dos entrevistados considerou o
domicílio como própria, sendo apenas 5% disse que o
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domicílio onde mora é cedido. Das construções das
residências 83% são de madeira, 11% alvenaria, 3% de
barro e, 3% de palheira. Dos cômodos existentes nas
residências 30% tem quartos de dormi, 21% tem jirau,
18% tem sala, 16% tem cozinha e, 15% tem banheiro. Nas
residências quanto aos sanitários ou banheiros para
dejeções, 95% dos entrevistados disseram ter banheiros do
lado de fora da casa e, apenas 5% tem dentro da casa.
O meio de transporte mais utilizado pelos
entrevistados é a pé 43%, 31% canoa/bajará, 20%
cavalo/jegue/mula, 4% moto-táxi, 1% utiliza bicicleta e,
1% carroça/carro de boi. Com relação à energia elétrica
92% responderam que há energia em suas casas e, 8%
responderam que não ter energia elétrica em seu domicílio.
A fonte de energia utilizada por 47% dos entrevistados é o
micro abastecimento local por pequenas hidrelétricas, para
32% dos entrevistados é o gerador a diesel, 15%
companhia distribuidora local/regional e, 6% utilizam
outras fontes. Como meio utilizado abastecimento de água
55% dos entrevistados disseram utilizar poço doméstico e,
45% micro abastecimento comunitário (poço artesiano). A
água consumida pelos entrevistados é de 94% clorada e,
6% dos domicílios faz nenhum tipo de tratamento.
Com relação ao uso de banheiros e fossas
sépticas 91% dos entrevistados lançam o esgoto do
banheiro/sanitário a céu aberto/vala e, 9% somente usam
fossa séptica para o lançamento do esgoto domiciliar. Ao
serem questionados sobre o acondicionamento do lixo
domiciliar, 97% dos entrevistados acondicionam o lixo em
recipiente aberto e, 3% em recipiente fechado. E, sobre o
destino do lixo do seu domicílio, 86% dos entrevistados
disseram que queimam o lixo do domicílio e, apenas 14%
disse que enterra seu lixo.
Através das entrevistas pode-se observar que
82% não faz nenhum tipo de reaproveitamento, e apenas
18% dos entrevistados faz algum tipo de reaproveitamento
do lixo, no qual desses últimos 92% usam o lixo no seu
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quintal para adubo, 8% disseram que reaproveitam o lixo
em seu quintal. Sobre a coleta seletiva do lixo na
comunidade 98% dos entrevistados afirmaram não existir
e, 2% não souberam responder. Porém, ao serem
questionados quanto o recolhimento de lixo na
comunidade 61% dos entrevistados disseram que o mesmo
é feito 3 vezes por semana e, 39% disseram não ter
recolhimento de lixo na comunidade.
Qualidade de vida
Em termos de qualidade de vida:
Saúde; Assistência Social e Ensino: ao serem
questionados sobre saúde, mais especificamente com
relação a casos de doenças nos últimos 12 meses, 70% dos
entrevistados afirmaram que não houveram casos de
doenças na comunidade e, os outros 30% afirmaram que
houve casos de doenças como: 26% diarreia, 3% doenças
respiratórias, 1% problemas ósseos e/ou de articulação.
Sobre onde os entrevistados buscam atendimento de saúde
74% dos entrevistados disseram posto de saúde, 14%
farmácia,
6%
hospital
público,
3%
curandeiros/benzedeiras, 2% agentes comunitários de
saúde, e 1% médico do plano de saúde.
Em relação a qualidade do atendimento de saúde
45% dos entrevistados avaliam como 45% regular, 32%
ruim, 12% não existem, 9% bom e, 2% não souberam
opinar e, em relação ao atendimento para portador de
deficiência, 100% dos entrevistados afirmaram não existir
na comunidade. A assistência social para 89% dos
entrevistados não existe, 5% é bom, 3% regular e, 3%
ruim.
Em termos de qualidade de ensino 67% dos
entrevistados consideraram como regular, 17 % bom, 9%
não souberam responder e, 7% afirmaram ser ruim e, para
100% dos entrevistados não existe creche na comunidade.
Também foi questionado quanto a cursos de qualificação
profissional e, 86% dos entrevistados disseram que tais
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cursos não existem na comunidade, 8% disseram ser bom,
5% regular e, 1% não soube responder.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre atendimento de saúde, assistência
social, creche, qualidade de ensino e cursos de qualificação
profissional, os entrevistados elencaram com 67% o
atendimento de saúde como mais importante, 20%
disseram ser a qualidade de ensino, 10% acham ser
importante os cursos de capacitação profissional e, apenas
3% consideraram a creche como item importante.
Coleta de Lixo; Esgoto; Abastecimento de
Água; Transporte Coletivo e Urbanização: ao serem
questionados quanto a coleta de lixo em sua comunidade
98% dos entrevistados afirmam não existir e, apenas 2%
afirmam ser bom. Em relação a rede de esgoto, 95% dos
entrevistados disseram não existir, 3% afirmam ser regular
e, 2% bom. Quanto ao abastecimento de água 45% dos
entrevistados disseram que não existir, 44% consideraram
regular, para 6% é bom e, para 5% ruim. A maioria dos
entrevistados, 97% avaliaram o transporte coletivo como
um serviço que não existe na comunidade e, 3% avaliam
como bom. Para 98% dos entrevistados não existe
urbanização das ruas e, 2% avaliam como ruim este tipo de
serviço.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre coleta de lixo, esgoto, abastecimento de
água, transporte coletivo e urbanização, 92% dos
entrevistados elencaram o abastecimento de água como o
item mais importante, 6% consideraram como importante a
urbanização das ruas, 1% coleta de lixo e, os 1% restantes
consideraram o transporte coletivo.
Área de Lazer/Esporte; Programação
Cultural; Limpeza de Ruas e Terrenos e Segurança
Pública:segundo 42% dos entrevistados não existem áreas
de lazer, 35% afirmam que são áreas regulares, 18% dos
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entrevistados as áreas de lazer e esportes são boas e, para
5% ruim. Em relação à avaliação quanto programação
cultural na comunidade, 98% dos entrevistados afirmam
que não existe e, 2% diz ser regular. Para 73% o serviço de
limpezas de ruas e terrenos não existe, 14% consideraram
bom, para 12% é regular e, 1%acham ser ruim. Quanto a
segurança pública 92% dos entrevistados disseram que
esse serviço não existe em sua comunidade, 4%
consideraram bom e, 4% regular.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre área de lazer e esporte, programação
cultural, limpeza de ruas e terrenos e segurança pública,
54% dos entrevistados elencaram áreas de lazer e esportes
como o item mais importante, 32% limpeza de ruas e
terrenos e, 14% segurança pública.
Áreas Verdes; Arborização das Ruas; Praias
e Balneários; Rios e Lagos; Qualidade do Ar: as áreas
verdes foram avaliadas por 65% dos entrevistados como
regulares, 26% dos entrevistados avaliou como boas, para
5% dos entrevistados não existe e, 4% afirmam ser ruim.
Todos os entrevistados afirmaram não existir arborização
nas ruas. Com base nos questionários dos entrevistados
94% afirmam não existir praias/balneários, 3% avaliaram
como bom praias/balneários e, 3% avaliaram como
regular.
A importância de rios e lagos para 64% dos
entrevistados é bom, 33% afirmam como regular e, 3%
avaliam como ruim. A qualidade do ar para 73% é boa,
23% consideram regular e, 4% ruim.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre áreas verdes, arborização das ruas,
praias e balneários, rios e lagos e, qualidade do ar, 60%
consideraram rios e lagos, 26% qualidade do ar e, 14%
áreas verdes.
A última questão do item qualidade de vida foi
em relação a quem os entrevistados recorreriam para
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melhorar os problemas da comunidade 71% disseram ao
poder público, 26% às lideranças religiosas, 2% parcerias
com escolas e outras instituições e, 1% responderam
lideranças comunitárias.
Capital social
A primeira pergunta deste item é se o
entrevistado gosta da comunidade onde mora. Segundo os
entrevistados 91% afirmam gostar de sua comunidade e,
apenas 9% disseram gostar parcialmente. A convivência
entre os moradores da comunidade para 77% dos
entrevistados é muito boa, 21% consideraram satisfatória
e, apenas 2% dos entrevistados responderam que a
convivência na comunidade é ruim. Com relação a
avaliação sobre a atuação social das igrejas 58% disseram
ser regular, 24% responderam ser boa, 14% disse não
existir e, 4% afirmaram ser ruim.
Ao serem questionados quanto a existência de
associação de moradores, cooperativas de trabalho,
bibliotecas 100% do entrevistados disseram que não
existem. Com relação aos Clubes/Quadras de Eventos para
70% dos entrevistados não existe este tipo de serviço na
comunidade, 17% apontam como regular, 9% disseram ser
bom, 3% dizem ser ruim e, 1% não soube responder. Sobre
a existência de projetos sociais na comunidade 88%
disseram não existir, 8% acham os projetos sociais em sua
comunidade bom, 3% regular e, 1% acham ruim. Quanto a
atuação dos movimentos sociais na comunidade, 88%
disse não existir, 11% acham bom e, 1% regular.
Para 59% dos entrevistados a atuação social das
igrejas e organizações religiosas é a ação mais importante,
20% colocaram como mais importante os projetos sociais,
6% os movimentos sociais, 5% as cooperativas de
trabalho, 5% clubes/quadras de eventos, 4% deles
consideraram a associação de moradores e, 1% as
bibliotecas. Para 100% dos entrevistados não existe
atuação de ONG’s e instituições filantrópicas/religiosas em
sua comunidade.
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Ao serem questionados quanto a frequência que
sua família participa de ações da comunidade 91% disse só
participar ás vezes, 5% participa na maioria das vezes e
4% nunca participou. Porém, ao serem questionados se
participariam de projetos que beneficiassem sua
comunidade, 89% se predispuseram a participar, 9% disse
que talvez/depende e, 2% não participariam. Quanto a
última pergunta do questionário sobre o meio de
comunicação mais utilizado pelo entrevistado, o resultado
foi: 46% rádio canal aberto (AM/FM), 41% televisão e
13% celular.
PEDEOP
4.3.1 Local de trabalho: nestas escolas a
maioria dos docentes são mulheres (57,1%) de faixa etária
variando entre 18 a 30 anos, sendo que a maioria é
concursada (100%), apresentando estes 6 a 10 anos
trabalhando a partir de concurso (57,1%), lecionam nas
séries finais do ensino fundamental (66,7%) atuam em
turmas multisseriadas e não exercem outra atividade na
escola e nem lecionam em outras escolas.
4.3.2 Formação e motivação: A maioria dos
professores cursou uma graduação (57,1%), sendo a maior
parte (100%) do tipo licenciatura plena. Em relação à
instituição 100% cursaram em unidades federais. Quanto à
formação continuada, 71,4% responderam não ter
participado de cursos de capacitação em instituição pública
municipal de forma presencial e consideraram adequados
(71,4%) os programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (85,7% muito importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (71,4% muito importante), falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(66,7% muito importante), falta de comunicação e
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divulgação dos cursos na escola (71,4% muito importante)
, falta de compromisso institucional com a formação
docente (71,4% muito importante), falta de vontade e
motivação pessoal (57,1% muito importante), falta de
programas de incentivos por parte das secretarias de
educação (71,4% muito importante); 4º) falta de
possibilidades operacionais em função da distância (71,4%
muito importante), falta de tempo em função de
composição de carga horária em duas ou mais escolas
(42,9% muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (42,9% muito importante,
importante); 2º) oferta de eventos (cursos, palestras,
workshops, etc.) na sua área de interesse (85,7% muito
importante); 3º) Melhoria de função/salário na escola
(71,4% muito importante), temáticas novas e/ou
diversificadas (42,9% muito importante), interesse pessoal
(85,7% muito importante), melhoria do desempenho
profissional (71,4% muito importante); 4º) Incentivo por
parte da Secretaria de Educação (71,4% muito importante).
100% desejam a oferta de cursos, sendo a
maioria (25%) educação especial e inglês.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos
(71,4% muito importante), qualificação e atualização de
conteúdos específicos (100% muito importante), número
adequado de alunos em sala de aula (57,1% muito
importante), (40% muito importante); 2º) Recursos
didáticos para implementar práticas, inclusive laboratório
(85,7% muito importante), tempo destinado à disciplina
para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (71,4%
muito importante), melhores salários (85,7% muito
importante), salas de aula adequadas (71,4% muito
importante), trabalhar em um só local (42,9% muito
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importante,
importante),articulação
entre
alunos,
professores e gestores (85,7% muito importante), bom
desempenho dos alunos (71,4% muito importante),
possibilidade de assumir cargos administrativos (57,1%
importante), atuação em processo de gestão participativa
(85,7% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural
(85,7% importante), expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar (100% muito importante),
estímulo da família (100% muito importante), estímulo
docente e relação professor-aluno (85,7% muito
importante), merenda escolar (71,4% muito importante),
salas de aula adequadas (71,4% muito importante); 2º)
convívio social (85,7% muito importante), programas e/ou
projetos dirigidos aos alunos (57,1% importante),
metodologia de ensino voltada para a memorização do
conteúdo (71,4% muito importante), integração dos
espaços de cidadania escola-comunidade (85,7% muito
importante), maior inclusão social (71,4% muito
importante), facilidade de acesso a informação via internet
(57,1% importante), facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer (85,7% importante), aprendizado
por meio de atividades lúdicas e participativas (71,4%
muito importante), acesso a fontes bibliográficas variadas
(100% muito importante), facilidade de deslocamento para
a escola (71,4% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 85,7% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que receberam-nas incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Geografia(20%). Os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
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parceria com outras instituições. 71,4% dos entrevistados
alegou não conhecer o projeto político pedagógico da
escola, e dizem (100%) não saber se ele contempla os
temas transversais. 85,7% não sentem-se motivados em
participar desses eventos, e a maioria dos alunos estariam
altamente motivados a participar (42,9% alta),
principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º)
Violência (doméstica, escolar, gangues, etc) (57,1% muito
importante) 2º) meio ambiente da região (floresta
amazônica, biodiversidade) (71,4% muito importante),
problemas ambientais locais (desmatamento, enchentes,
lixo, endemias, etc) (42,9% muito importante), problemas
ambientais globais (42,9% muito importante, importante),
cultura regional (música, dança, festas, literatura, etc)
(85,7% muito importante), saúde do corpo e saúde mental
(42,9% muito importante), bem estar social (família,
religião, preconceitos, etc) (57,1% muito importante); 3º)
doenças sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e
drogas (42,9% muito importante); 4º) Saúde (doenças
crônicas, câncer, diabetes, hipertensão, etc) (42,9% muito
importante); 5º)questões étnicas (indígenas, quilombolas,
etc) (57,1% importante); 6º) violência sexual (pedofilia,
exploração sexual, etc) (71,4% muito importante),
equipamentos tecnológicos e eletrônicos (71,4% muito
importante), cultura globalizada (hip hop, funk, grafite,
etc), (71,4% muito importante); 7º) vestuário e veículos
(57,1% muito importante); 8º) profissão, renda e emprego
(57,1% muito importante), línguas locais (oriundas das
famílias tupi-guarani, jê, karib) (71,4% muito importante).
No contexto escola-comunidade os principais temas
mencionados como importantes para serem trabalhados
transversalmente foram: ética (20,7%), meio ambiente
(20,7%), pluralidade cultural (20,7%), saúde (20,7%).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (87,5%) alegaram usar
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costumeiramente as salas de aula. Como não existe outros
espaços como: laboratórios, sala multimídia, as questões
referentes a esses itens não foram assinaladas. Todos os
entrevistados afirmaram não usar recursos de tecnologia da
informação e comunicação e não utilizam recursos de
informática e da internet como apoio às atividades de sua
disciplinas. Não há captação de projetos pela escola, não
há materiais audiovisuais de apoio pedagógico, nunca
receberam cursos de capacitação para uso de materiais
audiovisuais de apoio didático e por conta disso, nunca
usaram materiais audiovisuais. Para suprir essa
necessidade os professores produzem seu próprio material
didático com recursos disponíveis em seu ambiente
(rochas, plantas, animais, etc).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
adequado (100%)A maior parte (71,4%) afirmou que os
alunos não utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de
sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (85,7%) serem recebidos via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e que a Secretaria
estadual ou municipal escolhe estes livros (71,4%), e são
utilizados pelos professores (85,7%). Além destes, outros
livros são utilizados pelos docentes no preparo das
atividades de ensino e eventos escolares (100%) e que têm
como critério principal empregado para a abordagem
inovadora e apresentação de conteúdos (29,6%). O fato de
contribuírem (100%) para o alcance dos objetivos
propostos para a sua disciplina, reforçam (100%) a
metodologia de ensino centrada na memorização, e
oferecerem questões problematizadoras e estimulantes à
curiosidade dos alunos (85,7%), mas, são parcialmente
ricos em relação ao conteúdo e a apresentação (57,1%),
privilegiam conhecimentos teóricos em relação aos
conhecimentos práticos (57,1%) e estão defasados em
relação à dinâmica dos processos de ensino e
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aprendizagem (71,4%), muito embora, estimulem a
multidisciplinaridade (71,4%).
Os livros didáticos constituem fonte principal de
leitura e informação para o aluno (85,7%) e, desta forma,
oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos (85,7%) e incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos (85,7%), aprofundando os
conteúdos trabalhados em sala de aula (71,4%),
contemplam a realidade e os elementos culturais locais
(71,4%), e, estão parcialmente adequados às orientações
curriculares oficiais (57,1%).
PLANO DE AÇÃO
O plano de ação proposto para essa comunidade
foi incentivar a coleta de lixo seletiva, utilizar materiais
recicláveis no cotidiano familiar, principalmente garrafas
pet e lixo orgânico para a construção de uma horta
domiciliar. Da mesma maneira poderá ser utilizado
garrafas pet para o plantio de mudas e confecção de uma
horta com produtos orgânicos na escola e seus produtos
seriam utilizados na merenda escolar.
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Figura 446. Igreja de São Sebastião – Comunidade de
Apolinário
A Comunidade de Apolinário tem sua origem
datada no final do século XIX com a chegada de um
extrativista chamado Francisco Apolinário que chegou à
comunidade, acompanhado de outros homens para juntos
trabalharem na extração da Castanha do Pará. Como o
local apresentava boas condições de sobrevivência, com
uma flora e uma fauna repleta de recursos diversos e um
castanhal inesgotável, tornou-se um local atrativo para
muitos, inclusive para Francisco Apolinário que acabou
por fixa-se morada na comunidade. O tempo foi passando
e o número de pessoas para trabalhar na coleta da castanha
do Pará durante a safra que compreendia o período de
janeiro a maio foi aumentando, sendo que algumas dessas
pessoas voltavam ao seu lugar de origem e outras
gradativamente fixavam residências na comunidade.
Devido Francisco Apolinário ser um dos
pioneiros da região, os outros extrativistas resolveram dar
nome ao local de Apolinário. Pois Francisco Apolinário foi
o primeiro a desbravar essa terra. E assim, a localidade
repleta de um grande castanhal passou a ser denominada
por todos como comunidade de Apolinário, que com o
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passar dos anos só aumentou o seu povoado. No ano de
1916, com o grande aumento da produção de castanha, foi
construída uma casa chamada de casa grande, para
armazenamento do fruto da castanheira. Essa casa
localizava-se a margem de um lago que era o principal
porto de embarque de castanha e mercadoria.
A partir da década de 1920, outros exploradores
integraram-se aos já existentes, sendo eles: Manoel Garcia,
Raimundo Nonato, Artur Monteiro e entre outros. Dentre
estes, alguns exerciam a profissão de marreteiro3 que
vinham somente em busca de vender sua mercadoria e
compra os produtos oriundos do extrativismo, esta compra
e venda pode se caracterizava como uma espécie de troca.
Esses marreteiros alojavam-se as margens do riacho
Chafariz, devido à água potável abundante e uma grande
facilidade de encontra alimentos advindos da atividade de
caça, assim a beiro do riacho seria mais fácil entrar
comida, pois os animais vinham e beber água, assim era
fácil de encontrá-los. Anos mais tarde, esses alojamentos
ganharam nomes como: Campinho, Junca, Castelhana e
São Cristovam.
Com o passar dos anos e com o aumento da
população, as pessoas procuraram se organizar e
escolheram um líder para a comunidade, que ficou na
confiança dos moradores o senhor Manoel Garcia, que
procurou desenvolver um trabalho favorável as famílias da
comunidade. A comunidade de Apolinário cresceu
rapidamente e se tornou a maior comunidade de terra firme
do município de Curuá.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Perfil Geral dos Entrevistados e de sua família
Com base nos 193 questionários aplicados 66%
dos entrevistados são do sexo masculino e 34% do sexo
feminino. No que diz respeito à idade 25% dos
entrevistados têm de 31 a 40 anos, 24% de 18 a 30 anos,
19% de 41 a 50 anos, 19% de 51 a 64 anos, 11% está entre
a faixa etária de 65 ou mais anos de idade e, 2% está entre
a faixa etária de até 17 anos, sendo que 88% se consideram
pardos, 5% se consideram negros, 3% brancos, 2% se
consideram asiático/oriental, 1% caboclo e, apenas e 1% se
considera indígena. Todos são brasileiros, sendo que 96%
são do estado do Pará, onde 89% são naturais do município
de Alenquer, 3% do município de Santarém, 2% do
município de Óbidos e, 2% do município de Monte Alegre.
Em termos de escolaridade 53% dos
entrevistados possuem apenas o ensino fundamental
incompleto, seguidos de 9% com ensino médio
incompleto, 9% não sabe ler/escrever, 7% com ensino
fundamental completo, 7% com ensino médio completo,
5% com ensino superior completo, 4% com ensino sabe
ler/escrever, mas não frequentou a escola, 4% outros e, 2%
superior incompleto. A escola pública foi o tipo de
instituição escolar que a maioria frequentou, ou seja, 94%
e, apenas 6% frequentaram escola privada. Em relação à
ocupação principal pode-se observar que a maioria dos
entrevistados, 37% são extrativistas, 19% são servidores
públicos, 16% aposentados, 12% sem ocupação, 8%
outros, 2% autônomo, 2% empregador, 2% agropecuária,
1% empregado não servidor público e 1% mateiro.
Em relação aos dados referentes à família
destaca-se:
A maioria dos entrevistados, 71% residem na
comunidade a mais de 10 anos, 16% residem a mais de 5 a
10 anos, 11% de 1 a 5 anos e, 2% menos de 1ano. Quanto
à quantidade de pessoas que moram na casa, 37% de 4 a 5
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pessoas, 33% 2 a 3 pessoas, 26% dos domicílios têm de 6
ou mais pessoas e, 5% é somente uma pessoa. Com base
no grau de parentesco dos entrevistados, 53% são
pai/mãe/filhos, 16% das pessoas que moram na residência
são casais, 13% pai/mãe/filhos/agregados, 6% mãe/filhos,
6% avós/netos, 3% pai/filhos e 3% são outros.
Em relação à quantidade de pessoas que fazem
algum tipo de refeição no domicílio, 22% 1 pessoa; 17% 2
a 3 pessoas; 10% dos domicílios tem de 6 ou mais pessoas
que fazem refeições; 10% de 4 a 5 pessoas; e, 4%
nenhuma pessoa faz refeição no domicílio. Dentre a
questão de trabalho dos que moram na casa 46% de 2 a 3
pessoas trabalham, 37% 1 pessoa trabalha, 11% nenhuma
trabalha, 5% de 4 a 5 trabalham e 1% 6 ou mais trabalham.
Das pessoas que moram na casa e que são menores de 18
anos, em 37% dos domicílios existem de três ou mais
menores de 18 anos; em 27% há só um menor de 18 anos;
em 21% não há menores de 18 anos; e, em 15% dos
domicílios existem apenas dois menores de 18 anos.
Ainda com relação aos menores de 18 anos,
quando questionados com relação se estes menores
contribuem com o sustento familiar, a pesquisa
demonstrou que 73% dos adolescentes não contribuem
com o sustento familiar; 18% um menor contribui; 8% dois
menores contribuem com o sustento familiar; e, 1% três ou
mais menores de 18 anos contribuem com o sustento da
família.
Em termos de renda geral da família, a pesquisa
mostrou que em 53% dos domicílios é de menos de 1
salário mínimo mensal/renda ocasional, 39% da renda total
da família é de 1 a 2 salários mínimos, 5% mais de 2 a 3
salários mínimos e, 3% sem renda. E, a origem da renda se
dá da seguinte forma: 34% programas sociais, 18%
aposentadoria pública, 17% outros, 16% empresa pública,
11% autônomo e, 4% informal.
A pesquisa questionou o entrevistado quanto à
existência no domicílio de moradores menores de 18 anos
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sem certidão de nascimento e, 92% disseram nenhum,
apenas 7% dos domicílios informaram que havia um
menor sem certidão de nascimento e, 1% não souberam
informar. Quanto a maiores de 18 anos sem documentos
como: certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF
e título de Eleitor, nos domicílios pesquisados, 34% não
tem certidão de nascimento, 33% não tem carteira de
identidade e, 33% não tem CPF.
Perfil Geral Domiciliar
Ao serem consultados quanto à propriedade do
terreno onde vivem, se os mesmos possuíam o documento
de propriedade do terreno, 90% afirmaram não possuir; 9%
dos entrevistados disseram possuir algum documento de
propriedade; e, 1% não soube responder. Em termos de
localização do domicílio todos estão localizados em terra
firme. Sobre a situação do domicílio, os entrevistados
responderam que 72% é posse, 22% é próprio, 4% cedido
e, 2% alugado.
O tipo de construção das casas é de 92%
madeira, 4% alvenaria, 2% barro, 1% alvenaria e madeira
e, 1% palheira. Cômodos que a casa possui: 29% quartos
de dormi, 19% sala, 18% cozinha, 18% banheiro e 16%
jirau. E, ao serem questionados quanto ao uso de banheiro
ou sanitário para dejeções, 92% dos entrevistados
responderam que utilizam sanitários do lado de fora da
casa e, apenas 8% tem banheiro dentro da casa.
Em termos de infraestrutura e serviços:
O meio de transporte mais utilizado pelos
entrevistados é o carro com 26%, 25% bicicleta, 14%
carroça/carro de boi, 12% moto, 9% canoa/bajará, 5%
barca/balsa/lancha, 4% moto-taxi, 2% a pé, 1%
van/Kombi, 1% ônibus e, 1% cavalo/jegue/mula. Com
relação a energia elétrica 80% responderam que há energia
em suas casa e, 20% responderam que não há energia em
casa, sendo a fonte de energia utilizada pelos entrevistados
é de 79% companhia distribuidora local/regional, 18%
utilizam outras fontes, 2% micro abastecimento local por
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pequenas hidrelétricas e, 1% gerador a diesel. Com relação
ao tipo de abastecimento de água utilizado 81% dos
entrevistados disseram ser da rede geral de distribuição,
11% usam poços domésticos, 7% micro sistema de
abastecimento comunitário (poço artesiano) e, 1%
bicão/cacimba.
No que se refere ao consumo de água para beber,
68% dos entrevistados disseram que bebem água clorada,
27% afirmam beber agua sem tratamento, 4% apenas
bebem água filtrada e, 1% não souberam responder. O
esgoto do banheiro/sanitário é lançado por 82% dos
entrevistados a céu aberto/vala, 13% em fossa séptica, 3%
sumidouro e 2% rede geral. E, no que se refere ao
acondicionamento do lixo entre os entrevistados,
demonstra-se que 58% acondicionam o lixo em outros
recipientes, 34% em recipiente aberto e 8% em recipiente
fechado, sendo que, 99% dos entrevistados afirmaram que
o seu lixo é queimado e apenas 1% afirma enterrar o lixo.
Ao serem questionados se fazem algum tipo de
seleção ou reaproveitamento do lixo, 24% disseram fazer
reaproveitamento do lixo, mas 76% afirmaram não fazer
nenhum tipo de seleção ou reaproveitamento do lixo. E,
dos 24% dos entrevistados que responderam Sim para a
seleção ou reaproveitamento do lixo, 94% reaproveita o
lixo para adubo, 4% reaproveitam dejetos animais para
adubo ou energia e, 2% reaproveitam plásticos. Os
entrevistados também foram sondados quanto à coleta
seletiva em sua comunidade, 98% não souberam responder
e 2% disseram que em sua comunidade não há coleta
seletiva.
Ao serem consultados sobre o recolhimento de
lixo da comunidade, em termos de periodicidade 99%
disseramnão há coleta de lixo e, 1% afirmou que a coleta
de lixo na comunidade é uma ou duas vezes por semana.
Qualidade de Vida
Em termos de qualidade de vida temos:
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Saúde; Assistência Social e Ensino: no que se
refere a saúde, foi questionado se nos últimos 12 meses
houve algum caso de doença no domicílio e, segundo os
entrevistados: para 32% não houve casos de doença, 23%
diarreia, 16% outras viroses, 6% doenças respiratórias, 5%
diabetes, 3% problemas do coração, 3% problemas ósseos
e/ou de articulação, 3% hepatite, 2% verminose, 2%
outros, 2% problemas de pele, 1% problemas mentais, 1%
câncer e 1% malária. Ao serem questionados se em caso de
doença como/onde é recebido o atendimento, 91%
elencaram posto de saúde, 3% farmácia, 2% elencaram
curandeiros/benzedeiras, 2% hospital privado, 1% agentes
comunitários de saúde e, 1% hospital público. Em relação
ao atendimento de saúde segundo os entrevistados os
mesmos consideram 54% como regular, 36% consideram o
atendimento de saúde bom, 8% ruim, 1% não souberam
opinar e, 1% disseram que não existe.
Ao serem questionados sobre o atendimento ao
portador de deficiência, 78% dos entrevistados disseram
que tal serviço não existe, 11% não soube responder, 7%
consideraram regular, 2% bom e, 2% ruim. Quanto à
assistência social, 63% dos entrevistados disseram não
existir, 15% não souberam responder, 12% regular, 7%
ruim e apenas 3% afirmaram ser bom.
Para 51% dos entrevistados o serviço das
creches é regular, 17% afirmaram ser bom, 14% não soube
responder, 10% disseram não existir e, 8% consideram
ruim. Segundo a qualidade de ensino, 53% dos
entrevistados consideram regular, 35% bom, 5% ruim, 4%
não sabe e 3% dizem não existir. Para 75% dos
entrevistados não existe curso de qualificação profissional
em sua comunidade, 13% não sabe, 7% acham regular, 3%
consideram esses cursos bons e, 2% consideram ruins.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre atendimento de saúde, atendimento ao
portador de deficiência, assistência social, creche,
qualidade de ensino e cursos de qualificação profissional,
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os entrevistados elencaram o atendimento de saúde com
77%, depois creche com 14%, 4% cursos de qualificação
profissional, 3% qualidade no ensino, 1% assistência social
e, 1% atendimento ao portador de deficiência.
Coleta de Lixo; Esgoto; Abastecimento de
Água; Transporte Coletivo e Urbanização:ao serem
questionados quanto à coleta de lixo em sua comunidade
97% afirmam que este serviço é ruim, 1% bom, 1% dos
entrevistados disseram que este serviço não existe e 1%
afirmaram ser regular. Em se tratando de rede de esgoto,
96% dos entrevistados disseram que não existe tal serviço,
2% ruim, 1% regular e 1% não sabe. E, a avaliação dos
mesmos quanto ao abastecimento de água é bem
diversificada, pois 57% acham o serviço ruim, 26%
regular, 14% bom e, 3% disseram que esse serviço não
existe.
Sobre o transporte coletivo das comunidades,
67% disseram que tal serviço não existe, 18%
consideraram ruim, 9% regular, 4% dos entrevistados
avaliaram o transporte coletivo como bom, 2% não soube
responder. E, sobre a urbanização das ruas da comunidade,
71% dos entrevistados disseram não existir, 15% avaliam
como ruim, 10% como regular, 2% consideram bom e, 2%
não souberam responder.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre coleta de lixo, rede de esgoto,
abastecimento de água, transporte coletivo e urbanização
das ruas, 90% avaliaram o abastecimento de água como
item mais importante, 4% urbanização das ruas, 3%
transporte coletivo, 2% coleta de lixo e, 1% rede de esgoto.
Área de Lazer/Esporte; Programação
Cultural; Limpeza de Ruas e Terrenos e Segurança
Pública: segundo 64% dos entrevistados não existem áreas
de lazer/esporte em sua comunidade, 14% disseram ser
ruim; 13% afirmam ser regular, 5% não sabem e 4%
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consideram boas. E, em relação à avaliação da
programação cultural 36% dizem não existir na sua
comunidade, 30% acham regular, 21% ruim, 7% não sabe
e, apenas 6% afirmaram que as programações culturais em
sua comunidade são boas.
Ao serem questionados quanto à limpeza das
ruas e terrenos de sua comunidade, 67% dos entrevistados
disseram que tal serviço não existe, 15% acham ruim, 14%
disseram ser regular, 2% bom e, 2% não souberam
responder. E, relação à segurança pública, 70% avaliaram
este item como não existente em sua comunidade, 24%
ruim, 4% regular, 1% não souberam responder e, 1%
consideraram bom.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre área de lazer/esporte, programação
cultural, limpeza de ruas e terrenos e segurança pública
87% disseram que é a segurança pública, 6% áreas de
lazer/esporte, 4% limpeza de ruas e terrenos e 3%
programação cultural.
Áreas Verdes; Arborização das Ruas; Praias
e Balneários; Rios e Lagos; Qualidade do Ar: as áreas
verdes foram avaliadas por 53% dos entrevistados como
boas, 35% regular, 9% disseram que tais áreas não existem
em sua comunidade, 2% consideraram ruim e, 1% não
soube responder. Em relação a sua comunidade ter
arborização nas ruas, 61% dos entrevistados disseram não
existir; 16% disseram ser regular; 14% consideraram boa;
6% afirmaram ser ruim e, 3% não soube responder. E,
quanto as praias e balneários 65% disseram não existir,
12% consideram ruim, 11% regular, 7% não sabem e 5%
dos
entrevistados
avaliaram
como
boas
as
praias/balneários existentes em sua comunidade.
Sobre os rios e lagos das comunidades, 70% dos
entrevistados consideraram como bom o estado dos
mesmos, 26% consideraram regular, 2% afirmaram não
existir, 1% ruim e, 1% não soube responder. Em relação à
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qualidade do ar em sua comunidade, 91% dos
entrevistados consideram boa, 6% regular, 2% disseram
não existir e, 1% consideraram ruim.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre áreas verdes, praias/balneários, rios e
lagos, e qualidade do ar, 61% dos entrevistados elencaram
a qualidade do ar, 18% rios e lagos, 16% áreas verdes, 3%
arborização das ruas e, 2% praias/balneários.
A última questão relacionada à Qualidade de
Vida foi: a quem recorrer para melhorar os problemas da
comunidade? Os entrevistados na maioria, 69% elencaram
o poder público (municipal, estadual e federal), 21% as
lideranças comunitárias, 6% lideranças religiosas, 3%
parcerias com escolas e outras instituições e 1% outros.
Capital Social
A primeira pergunta deste item é se o
entrevistado gosta da comunidade onde mora. Segundo os
entrevistados 98% afirmam gostar de sua comunidade e,
apenas 2% disseram gostar parcialmente da sua
comunidade. Em termos de convivência entre os
moradores da comunidade, 69% dos entrevistados
alegaram ser muito boa, 29% disseram ser satisfatória e,
apenas 2% disseram que tal convivência era ruim.
Sobre associação de moradores, 79% dos
entrevistados disseram que não existem em sua
comunidade, 9% disseram ser regular, 5% ruim, 4% não
souberam responder e, 3% avaliam como boa. Ao serem
questionados como os mesmos avaliam a questão de
cooperativa de trabalho, 90% disseram não existir em sua
comunidade, 3% acham regular, 3% disseram ser ruim, 2%
não souberam responder e, 2% avaliam como boa. Sobre a
atuação social das Igrejas/organizações religiosas 48% dos
entrevistados consideraram boa em sua comunidade, 42%
regular, 5% disseram que tal atuação não existe em sua
comunidade, 3% não souberam responder e, 2% afirmaram
ser ruim.
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Neste item também foi questionado quanto a
Bibliotecas e, 85% disseram que não existem bibliotecas
em sua comunidade, 5% acham regular, 4% acham ruim,
4% não souberam responder e, 2% dos entrevistados
avaliaram como boas as bibliotecas existentes em sua
comunidade. Da mesma forma se questionou quanto os
Clubes/Quadras de Eventos e, 66% disseram não existir
tais espaços, 20% dos entrevistados consideraram como
regular os existentes em sua comunidade, 5% não
souberam responder, 5% acham ruim e 4% acham bom.
Com relação aos projetos sociais existentes na
comunidade, 78% dos entrevistados afirmaram não existir
projetos sociais, 10% dos entrevistados disseram não
saber; 7% acham regular, 4% definiram os projetos sociais
existentes como ruins e, apenas 1% afirmou ser bom. E,
por fim, os entrevistados avaliaram os movimentos sociais
em sua comunidade e, 71% disse não existir em sua
comunidade, 14% não soube responder, 10% disse ser
regular, 3% ruim e, 2% bom.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre associação de moradores, cooperativas
de trabalho, atuação social das Igrejas/organizações
religiosas, bibliotecas, Clubes/Quadra de eventos, projetos
sociais e movimentos sociais, 67% dos entrevistados
consideraram a atuação social das igrejas/organizações
religiosas como a mais importante, 11% a associação de
moradores, 10% os projetos sociais, 6% as cooperativas de
trabalho, 3% os clubes/quadras de eventos, 2% as
bibliotecas e, 1% os movimentos sociais.
Aqui também houve uma sondagem com relação
às Organizações Não Governamentais (ONG’s) no que se
refere à existência dessas na comunidade e, 94% dos
entrevistados disseram não existir ONG’s em sua
comunidade, 5% não souberam responder e 1% disseram
que existem ações de ONG’s em sua comunidade.
Também foi questionado quanto à existência de
Instituições Filantrópicas/Religiosas e, 97% dos
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entrevistados responderam que tais instituições não
existem em sua comunidade, 2% não souberam responder
e 1% afirma existir.
Os entrevistados foram questionados sobre com
que frequência sua família participa de ações da
comunidade (associações de moradores, ONG’s, grupos,
etc.)? E, 70% disseram que sua família participa às vezes,
22% disseram que participam na maioria das vezes e, 8%
disseram que sua família nunca participa. Mas, sondados
se participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 69% afirmaram que participariam, 24%
disseram talvez/depende e, apenas 7% não participariam.
A última questão do DSA foi com relação às
fontes de acesso à informação utilizada pela família, onde
o mesmo poderia marcar mais de uma opção inclusive. Os
resultados obtidos foram: 46% televisão; 38% rádio canal
aberto (AM e FM), 2% revista, 2% jornal, 2% celular, 1%
internet e 1% rádio comunitária.
.
PLANO DE AÇÃO
Com relação à escolaridade, 53% dos
entrevistados possuem apenas o ensino fundamental
incompleto sendo necessária a ação de implementar
cursos, preferencialmente noturnos, para que o moradores
que quiserem possam concluir seus estudos.
Verificou-se que em 53% dos domicílios a renda
é menor que um salário mínimo e que em 34% das famílias
a rende é oriunda de projetos sociais sendo necessário a
ação de programas de capacitação para que os moradores
obtenham renda própria. Uma opção seria a criação de
uma cooperativa para coleta e beneficiamento de castanha
do Pará.
Verificou-se que 20% dos entrevistados não
possui energia elétrica em sua residência o que prejudica a
qualidade de vida dos moradores, sendo fundamental a
instalação deste serviço à toda a comunidade.
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O mais preocupante na comunidade trata-se do
saneamento pois 82% dos entrevistados jogam dejetos a
céu aberto, sendo que a rede pública atende à apenas 2%
das famílias. Deve-se implantar primeiramente fossas
sépticas para depois ser feito um sistema de tratamento
adequado de maneira que os resíduos da comunidade não
contaminem os lençóis freáticos tampouco os rios que a
cercam.
Na comunidade onde a escola está inserida como
PLANO DE AÇÃO devem ser implantados em caráter de
urgência a coleta de lixo, bem como instalação de um
aterro para destinação do mesmo uma vez que 99% das
pessoas disseram que não há coleta de lixo ou que o
serviço é ruim.
57% dos moradores acham o serviço de
abastecimento de água ruim e este serviço é o de maior
importância para 90% dos entrevistados sendo que deve-se
implementar ação para melhorar o fornecimento de água
potável na comunidade.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SANTANA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15006441
EMEIF SANTANA
Infantil e Ensino Fundamental
CURUÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
Segundo os antigos moradores a comunidade
Santana surgiu por volta do ano de 1920, em que moravam
aproximadamente 16 famílias, com o total de 66 pessoas,
onde 10 famílias residiam do lado esquerdo do rio
Amazonas, e 06 do lado direito. E como todo cristão os
moradores sentiram necessidade de um lugar apropriado
para fazerem suas orações. E então no ano de 1953 alguns
moradores reuniram-se com o objetivo encontrar um meio
de construírem uma igreja. E o grande interessado que
merece destaque é o Sr. Eglantino Barbosa (conhecido
como Surucuá) e outros como: Jorgino Batista, João
Chaves, João Lages, Isaú, Maroca, Inacinho, Flaviano
Chaves, Dário Chaves, Antonio Miranda, Maria Elza,
Catarino e Inocêncio, a maioria falecidos, e fizeram coletas
em dinheiro para iniciar os trabalhos comunitários.
No ano de 1954 com a graça e ajuda de Deus
construíram a primeira igreja. Depois a preocupação surgiu
como seria o nome da comunidade, e então o Sr. Eglantino
tinha uma imagem de Santana em sua casa e ofertou para
ficar na igreja, com essa atitude de doação e respeito aos
companheiros comunitários originou-se o nome da
comunidade Santana. Nessa época foram muitos
catequistas que contribuíram para o engrandecimento da
comunidade além dos já citados, como: Mareolina, Isaura,
Matilde, Darcy, Dinair, Cassiana, Rosineide, Flaviano
Chaves, Manoel Chaves. Adazir Conceição e Francisca
Duarte. O primeiro presidente da festa de Santana foi o Sr
Jorgino Batista mais conhecido com Juca, e por muito
tempo essa equipe abençoada festejava as festividades de
Santana.
Nessa época, ano 1956, o culto dominical era
celebrado de costa para o público, e a equipe catequética
preocupava-se com os cursos de formação religiosa, tendo
como foco principal os sacramentos. No ano de 1986, o
fenômeno natural denominado de terras caída levou a
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primeira igreja que já tinha sido reformada. Com essa
perda considerada triste o povo passou alguns anos sem
igreja e sem festas religiosas. As famílias rezavam no
barracão da comunidade que ainda ficou de pé.
Em 1995, o povo tornou a movimentar-se, e em
1998 construíram uma nova igreja frequentada até os dias
atuais. Na atualidade, as festas religiosas são realizadas no
barracão comunitário que conta com a participação das
comunidades do município de Curuá e bandas das cidades
vizinhas. Além da parte religiosa ocorrem os eventos
sociais, onde várias apresentações são realizadas, como:
quadrilhas, carimbó, e outras diversões que são
organizadas pelas pessoas da própria comunidade e das
comunidades vizinhas, que marcam a cultura local.
A cada ano as apresentações ganham uma nova
roupagem, com dinâmicas e passos diferentes. O que
fazem dos eventos algo novo e marcante na cultura local.
Atualmente moram na comunidade Santana 41 famílias,
sendo 14 do lado direito e 27 do lado esquerdo. No que se
refere educação não se difere da realidade de outras
escolas da região, a educação era muito difícil, os
professores lecionavam em suas residências e quando
houve um pouco de qualidade na estrutura escolar, ainda
continuava de péssima qualidade o prédio escolar que era
simplesmente um barracão, com turma multisseriada. No
entanto, vale ressaltar que a educação nos últimos anos
obteve alguns avanços e a escola da comunidade também
denominada de Santana oferece melhores condições.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Perfil geral dos entrevistados e de suas famílias
Com base nos 41 questionários aplicados 51%
dos entrevistados são do sexo masculino e, 49% dos
entrevistados são do sexo feminino. No que diz respeito à
idade 24% dos entrevistados têm de 18 a 30 anos, 24% de
31 a 40 anos, 22% de 51 a 64 anos, 20% de 41 a 50 anos e,
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11% está entre a faixa etária de 65 ou mais anos de idade,
sendo que 80% se consideram pardos, 10% brancos, 7%
caboclos e, 2% negros. Todos são brasileiros, paraenses e
naturais do município de Alenquer.
Em termos de escolaridade 49% dos
entrevistados possuem apenas o ensino fundamental
incompleto, 20% não sabe ler/escrever, 12% com ensino
fundamental completo, 10% com ensino médio
incompleto, 7% sabe ler/escrever e, 2% com
especialização em gestão escolar. A escola pública foi o
tipo de instituição escolar que a maioria frequentou, ou
seja, 95% e, apenas 5% frequentaram escola privada. Em
relação a ocupação principal pode-se observar que a
maioria dos entrevistados, 68% são extrativistas, 27%
aposentados, 3% sem ocupação e, apenas 2% é autônomo.
Em relação aos dados referentes a família
destaca-se:
A maioria dos entrevistados, 95% residem na
comunidade a mais de 10 anos e 5% residem a mais de 5 a
10 anos. Quanto a quantidade de pessoas que moram na
casa, 39% dos domicílios tem de 6 ou mais pessoas, 29%
de 4 a 5 pessoas, 29% de 2 a 3 pessoas e apenas 3% é
somente uma pessoa. Com base no grau de parentesco dos
entrevistados, 70% são pai/mãe/filhos, 10% pai/filhos, 5%
das pessoas que moram na residência são casais, 5%
mãe/filhos, 5% pai/mãe/filhos/agregados e 5% avós/netos.
Em relação a quantidade de pessoas que fazem
algum tipo de refeição no domicílio, 42% dos domicílios
tem de 6 ou mais pessoas que fazem refeições; 29% de 4 a
5 pessoas e 29% 2 a 3 pessoas. Dentre a questão de
trabalho dos que moram na casa, segundo os entrevistados,
42% 1 pessoa trabalha, 39% de 2 a 3 pessoas trabalham,
7% de 4 a 5 trabalham, 7% nenhuma e, 5% 6 ou mais
pessoas trabalham. Das pessoas que moram na casa e que
são menores de 18 anos, em 34% não há menores de 18
anos, em 25% há só um é menor de 18 anos, em 24% dos
domicíliosexistem de três ou mais menores de 18 anos; e,
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em 17% dos domicílios existem apenas dois menores de 18
anos.
Ainda com relação aos menores de 18 anos,
quando questionados com relação se estes menores
contribuem com o sustento familiar, a pesquisa
demonstrou que 85% dos adolescentes não contribuem
com o sustento familiar; 10% um menor contribui; 3% dois
menores contribuem com o sustento familiar e, 2% três ou
mais menores de 18 anos contribuem com o sustento da
família. Sendo que, a pesquisa mostrou que 54% da renda
total da família é de 1 a 2 salários mínimos e, 46% menos
de 1 salário mínimo/renda ocasional. E, a origem da renda
se dá da seguinte forma: 35% programas sociais, 33%
informal, 18% aposentadoria pública, 12% outros, e 2%
empresa pública.
A pesquisa questionou o entrevistado quanto a
existência no domicílio de moradores menores de 18 anos
sem certidão de nascimento, 83% tem certidão de
nascimento, 10% dos domicílios informaram que havia um
menor sem certidão de nascimento, 5% informaram que
havia dois menores sem certidão de nascimento e, 2%
quatro ou mais menores sem certidão de nascimento.
Quanto a maiores de 18 anos sem documentos como:
certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF e título
de Eleitor, nos domicílios pesquisados todos possuíam os
documentos acima citados.
Perfil geral domiciliar
Ao serem consultados quanto a propriedade do
terreno onde vivem, se os mesmos possuíam o documento
de propriedade do terreno, 66% afirmaram não possuir e,
34% afirmaram possuir algum tipo de documento que
prove a propriedade dos terrenos. Em termos de
localização dos terrenos domiciliares, 56% localizam-se
em áreas inundáveis (várzeas, igapó) e 44% em áreas
marginais de rios sujeitos a fenômenos de “terras caídas”.
Sobre a situação do domicílio, os entrevistados
responderam que 98% é próprio e, 2% é cedido.
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O tipo de construção das casas é de 100% de
madeira. E, com relação aos cômodos existentes no
domicílio: 32% possuem quartos de dormir, 17% possuem
sala, 17% possuem cozinha, 17% possui jirau e, 17%
possui banheiro. Ao serem questionados quanto ao uso de
banheiro ou sanitário para dejeções, 98% dos entrevistados
responderam que utilizam sanitários do lado de fora da
casa e, apenas 2% tem banheiro dentro da casa.
Em termos de infraestrutura e serviços:
O meio de transporte mais utilizado pelos
entrevistados é a canoa/bajará com 40%, a pé 29%, 28%
barca/balsa/lancha e, 3% cavalo/jegue/mula. Com relação
a energia elétrica 93% responderam que há energia em
suas casa e 7% responderam que não há energia em casa,
sendo a fonte de energia utilizada pelos entrevistados é de
100% gerador a diesel. E, com relação ao tipo de
abastecimento de água utilizado 54% a rede geral de
distribuição, 32% micro abastecimento comunitário (poço
artesiano), 10% usam o rio açude, lago, igarapé ou
nascente, 2% poço doméstico e 2% outras fontes.
No que se refere ao consumo de água para beber
49% bebem água clorada, 29% dos entrevistados disseram
que bebem água sem tratamento, 20% bebem água filtrada
e 2% bebem água fervida. O esgoto do banheiro/sanitário é
lançado por 52% dos entrevistados a céu aberto/vala, 40%
sumidouro, 5% fossa séptica e, 3% rio/canal/ valão. E, no
que se refere ao acondicionamento do lixo entre os
entrevistados, demonstra-se que 54% acondicionam o lixo
em recipiente aberto e 46% em recipiente fechado, sendo
que, 93% desse lixo é queimado e 7% é enterrado.
Ao serem questionados se fazem algum tipo de
seleção ou reaproveitamento do lixo, 100% disseram não
fazer reaproveitamento ou seleção do lixo. Os
entrevistados também foram sondados quanto a coleta
seletiva em sua comunidade e, 90% dos entrevistados
disseram que em sua comunidade não há coleta seletiva e,
10% não souberam responder.
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Ao serem consultados sobre o recolhimento de
lixo da comunidade, em termos de periodicidade, 63% dos
entrevistados afirmaram que não existe coleta de lixo na
comunidade, 15% afirma ter 3 vezes por semana, 15% 2
vezes na semana, 5% disseram haver uma vez por semana
e, 2% disseram que a coleta de lixo na comunidade
acontecem todos os dias.
Qualidade de vida
Saúde; Assistência Social e Ensino: nos
últimos 12 meses, segundo 100% dos entrevistados em
seus domicílios houve casos de doenças como: 43% outras
viroses, 38% diarreia, 7% doenças respiratórias, 5%
verminoses, 3% problemas ósseos e/ou de articulação, 2%
problemas do coração e 2% diabetes. Ao serem
questionados se em caso de doença como/onde é recebido
o atendimento, 39% posto de saúde, 34% elencaram
curandeiros/benzedeiras, 12% hospital público, 10%
farmácia e, 5% agentes comunitários de saúde. Em relação
ao atendimento de saúde segundo os entrevistados os
mesmos consideram 59% como regular, 19% ruim, 15%
consideram o atendimento de saúde bom, 5% disseram que
não existe e, 2% não sabem.
Ao serem questionados quanto ao atendimento
ao portador de deficiência, 85% dos entrevistados não
soube responder, 7% consideraram ruim, 5% regular e, 3%
disseram não existir tal serviço. Sobre assistência social,
78% dos entrevistados disseram não saber, 10% acham
regular, 7% ruim e, 5% afirma não existir. E, quanto as
creches 98% dos entrevistados disseram que não existem e,
2% consideraram ruim.
Segundo a qualidade de ensino, 59% dos
entrevistados consideram regular, 37% bom, 2% ruim e
2% não sabem. Para 49% dos entrevistados os cursos de
qualificação profissional são regulares, 27% afirmam não
existir na sua comunidade, 15% não sabem, 7%
consideram esses cursos ruins e 2% bom.
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Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre atendimento de saúde, atendimento ao
portador de deficiência, assistência social, creche,
qualidade de ensino e cursos de qualificação profissional,
os entrevistados elencaram o atendimento de saúde com
76%, depois qualidade de ensino com 9% e, 2% assistência
social.
Coleta de Lixo; Esgoto; Abastecimento de
Água; Transporte Coletivo e Urbanização: ao serem
questionados quanto a coleta de lixo em sua comunidade
61% dos entrevistados disseram que este serviço não
existe, 17% consideraram ruim, 14% bom, e 8% regular.
Em se tratando de rede de esgoto, 90% dos entrevistados
disseram que não existe tal serviço, 6% acham ruim, 2%
regular e, 2% não sabe. Em se tratando da avaliação dos
mesmos quanto ao abastecimento de água, 62% disseram
ser bom, 29% regular, 9% disseram que esse serviço é
ruim.
Sobre o transporte coletivo das comunidades,
73% dos entrevistados avaliaram o transporte coletivo
como bom, 24% regular e 3% disseram não saber. E,
quanto a urbanização das ruas da comunidade, 78% dos
entrevistados disseram não existir, 12% avaliam como
ruim este tipo de serviço, 7% consideraram como regular
e, 3% não souberam responder.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre coleta de lixo, rede de esgoto,
abastecimento de água, transporte coletivo e urbanização
das ruas, 71% avaliaram o abastecimento de água como
item mais importante, 27% transporte coletivo e, 2% coleta
de lixo, não sendo citada pelos mesmos a questão da
urbanização.
Área de Lazer/Esporte; Programação
Cultural; Limpeza de Ruas e Terrenos e Segurança
Pública: segundo 46% dos entrevistados as áreas de
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lazer/esporte em sua comunidade são boas, 42% afirmam
ser regular, para 10% dos entrevistados não existe e 2%
não souberam responder. E, em relação a avaliação da
programação cultural 46% avaliam como regular, 27%
avaliam como boa e, 20% afirmam não existir esses
espaços.
Ao serem questionados quanto a limpeza das
ruas e terrenos de sua comunidade, 51% dos entrevistados
disseram que tal serviço não existe, 22% disseram ser
regular, 15% bom, 7% não sabem e 5% ruim. E, relação a
segurança pública, 66% avaliaram este item como não
existente em sua comunidade, 20% consideram ruim, 10%
regular, 2% bom e 2% não sabe.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre área de lazer/esporte, programação
cultural, limpeza de ruas e terrenos e segurança pública
59% disseram que áreas de lazer/esporte, seguido de 22%
programação cultural, 12% segurança pública e 7%
limpezas de ruas e terrenos.
Áreas Verdes; Arborização das Ruas; Praias
e Balneários; Rios e Lagos; Qualidade do Ar: as áreas
verdes foram avaliadas por 49% dos entrevistados como
boas, 29% disseram que tais áreas não existem em sua
comunidade, 17% regular, 5% consideraram ruim e 3%
não souberam responder. Em relação a sua comunidade ter
arborização nas ruas, 68% dos entrevistados disse não
existir; 12% consideraram regulares; 8% consideraram a
arborização das ruas como boa, 7% disseram ser ruins e
5% não souberam responder. E, quanto a praias e
balneários 93% dos entrevistados avaliaram como boas as
praias/balneários existentes em sua comunidade e 7%
avaliaram como regulares.
Sobre os rios e lagos das comunidades, 90% dos
entrevistados consideraram como bom o estado dos
mesmos e 10% regular. Em relação a qualidade do ar em
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sua comunidade, 85% dos entrevistados consideram boa,
12% regular e 3% consideraram ruim.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre áreas verdes, praias/balneários, rios e
lagos, e qualidade do ar 56% dos entrevistados elencaram
a qualidade do ar, 34% rios e lagos e 10% áreas verdes.
A última questão relacionada a Qualidade de
Vida foi: a quem recorrer para melhorar os problemas da
comunidade? Os entrevistados na maioria, 78% elencaram
o poder público (municipal, estadual e federal), 10% as
lideranças religiosas, 5% parcerias com escolas e outras
instituições, 5% lideranças comunitárias e 2% parcerias
com ONGs.
Capital Social
A primeira pergunta deste item é se o
entrevistado gosta da comunidade onde mora. Segundo os
entrevistados 95% afirmam gostar de sua comunidade e,
apenas 5% disseram gostar parcialmente da sua
comunidade. Em termos de convivência entre os
moradores da comunidade, 66% dos entrevistados
alegaram ser muito boa e 34% disseram ser satisfatória.
Sobre associação de moradores, 39% dos
entrevistados disseram que não existem em sua
comunidade, 22% avaliam como boa, 20% regular, 17%
disseram ser ruim e 2% não sabem. Ao serem questionados
como os mesmos avaliam a questão de cooperativa de
trabalho, 44% disseram não existir em sua comunidade,
29% acham regular, 12% disseram ser ruim, 10% avaliam
como boa e, 5% não souberam responder. Sobre a atuação
social das Igrejas/organizações religiosas 54% dos
entrevistados consideraram regular em sua comunidade e
46% disseram que tal atuação em sua comunidade é boa.
Neste item também foi questionado quanto a
Bibliotecas e 56% dos entrevistados avaliaram como boas
as bibliotecas existentes em sua comunidade, 42% ruim e
2% regular. Da mesma forma se questionou quanto os
Clubes/Quadras de Eventos e 59% dos entrevistados
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consideraram como regular os existentes em sua
comunidade, 22% disseram não existir tais espaços, 12%
acham bom e 6% acham ruim.
Quanto a projetos sociais existentes na
comunidade, 46% dos entrevistados afirmaram não existir
projetos sociais, 29% disseram regular, 12% não sabem,
10% ruim e 3% dos entrevistados consideraram bom. E,
por fim ao serem questionados sobre os movimentos
sociais, 59% dos entrevistados avaliaram como regular,
31% bom, 5% ruim, 3% não soube responder e, 2% disse
que não existem.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre associação de moradores, cooperativas
de trabalho, atuação social das Igrejas/organizações
religiosas, bibliotecas, Clubes/Quadra de eventos, projetos
sociais e movimentos sociais, 68% dos entrevistados
consideraram a atuação social das igrejas/organizações
religiosas como a mais importante, 20% os movimentos
sociais, 5% os projetos sociais, 5% a associação de
moradores e 2% as bibliotecas.
Aqui também houve uma sondagem com relação
às Organizações Não Governamentais (ONG’s) no que se
refere a existência dessas na comunidade e, 98% dos
entrevistados disseram não existir ONG’s em sua
comunidade e 2% não souberam responder. Também foi
questionado quanto a existência de Instituições
Filantrópicas/Religiosas e, 76% responderam sim, 19%
dos entrevistados responderam que tais instituições não
existem em sua comunidade e 9% respondeu não.
Os entrevistados foram questionados sobre com
que frequência sua família participa de ações da
comunidade (associações de moradores, ONG’s, grupos,
etc.)? E, 59% disseram que sua família participa às vezes,
39% disseram que participam na maioria das vezes e, 2%
disseram que sua família nunca participa. Mas, consultados
se participariam de projetos que beneficiariam sua

1239

comunidade, 80% afirmaram que participariam, 15%
disseram talvez/depende e, apenas 5% não participariam.
A última questão do DSA foi com relação as
fontes de acesso à informação utilizadas pela família, onde
o mesmo poderia marcar mais de uma opção inclusive. Os
resultados obtidos foram: 44% rádio canal aberto (AM e
FM), 43% televisão; 6% revista, 3% reuniões de
associação de bairro/organizações, 2% internet, 1% jornal
e radio comunitária.
PEDEOP
a) Local de trabalho: nestas escolas a maioria
dos docentes são mulheres (66,7%) de faixa etária
variando entre 18 e 30 anos, sendo que a maioria é
contratada (66,7%), apresentando estes 2 a 5 anos
trabalhando a partir de contrato (100%), lecionam nas
séries iniciais do ensino fundamental (66,7%) atuam em
turmas multisseriadas e não exercem outra atividade na
escola e nem lecionam em outras escolas.
b)Formação e motivação: Metade dos
professores está cursando uma graduação, sendo a maior
parte (100%) do tipo licenciatura plena, distribuídos em
cursos de matemática e física (50%) e pedagogia (50%).
Em relação à instituição todos cursam em unidades
federais e de forma presencial. Quanto à formação
continuada, a maioria (66,7%) respondeu ter participado de
cursos de capacitação em instituição pública municipal de
forma presencial e consideraram adequados (66,7%) os
programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (66,7% regular); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município, falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (66,7% regular), falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de
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compromisso institucional com a formação docente, falta
de vontade e motivação pessoal, falta de programas de
incentivos por parte das secretarias de educação (66,7%
regular); 4º) falta de possibilidades operacionais em função
da distância, falta de tempo em função de composição de
carga horária em duas ou mais escolas (66,7% regular).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (66,7% importante); 2º) oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área de
interesse (100% importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola, temáticas novas e/ou
diversificadas, interesse pessoal, melhoria do desempenho
profissional (66,7% importante); 4º) Incentivo por parte da
Secretaria de Educação (66,7% importante).
Todos desejam a oferta de cursos e os indicados
foram oficinas, palestras e seminários (66,7%) e curso de
capacitação para atualização de professores (33,3%).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos,
qualificação e atualização de conteúdos específicos,
número adequado de alunos em sala de aula, (66,7%
importante); 2º) Recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratório, tempo destinado à
disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
melhores salários, salas de aula adequadas, trabalhar em
um só localarticulação entre alunos, professores e gestores,
bom desempenho dos alunos, possibilidade de assumir
cargos administrativos, atuação em processo de gestão
participativa (100% importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação
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professor-aluno, merenda escolar, salas de aula adequadas
(66,7% importante); 2º) convívio social, programas e/ou
projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino
voltada para a memorização do conteúdo, integração dos
espaços de cidadania escola-comunidade, maior inclusão
social, facilidade de acesso a informação via internet,
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer,
aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, acesso a fontes bibliográficas variadas,
facilidade de deslocamento para a escola (66,7%
importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 66,7% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam, incorporam-nas em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
tema indicado: ética, pluralidade cultural, meio ambiente,
saúde, orientação sexual e trabalho e consumo. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Ciências, Matemática,
Física, Geografia, História e Português (13,6%), seguido
de Química, Biologia, Estudos Amazônicos e Línguas
(4,5% cada). Os professores afirmaram não trabalhar temas
transversais em parceria com outras instituições. O curioso
é que todos os entrevistados alegaram desconhecer o
projeto político pedagógico da escola, e por conta disso,
não sabem se ele contempla os temas transversais. Todos
se sentem motivados em participar desses eventos, e a
maioria dos alunos estaria motivada a participar (66,7%
alta), principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º)
Violência (doméstica, escolar, gangues, etc) 2º) meio
ambiente da região (floresta amazônica, biodiversidade),
problemas ambientais locais (desmatamento, enchentes,
lixo, endemias, etc), problemas ambientais globais, cultura
regional (música, dança, festas, literatura, etc), saúde do
corpo e saúde mental, bem estar social (família, religião,
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preconceitos, etc), (66,7% importante); 3º) doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (100%
importante); 4º) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão, etc) (66,7% importante); 5º)questões étnicas
(indígenas, quilombolas, etc) (100% importante); 6º)
violência sexual (pedofilia, exploração sexual, etc),
equipamentos tecnológicos e eletrônicos, cultura
globalizada (hip hop, funk, grafite, etc), (66,7% pouco
importante); 7º) vestuário e veículos (66,7% pouco
importante); 8º) profissão, renda e emprego, línguas locais
(oriundas das famílias tupi-guarani, jê, karib) (66,7%
importante). No contexto escola-comunidade os principais
temas mencionados como importantes para serem
trabalhados transversalmente foram: meio ambiente
(14,3%), educação sexual, preconceito, religião, violência,
bullying, bem estar, pedofilia, saúde, orientação sexual,
pluralidade cultural, ética e família (7,1% cada).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (100%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
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adequado (100%), composto principalmente de: literatura
brasileira (27,3%), literatura infantil, livros didáticos e
jornais e revistas (18,2% cada), literatura juvenil e mapas e
atlas (9,1% cada). A maior parte (66,7%) afirmou que os
alunos utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de sua
disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (66,7%) categoricamente serem recebidos, às
vezes, via Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e
que estes livros são escolhidos pela Secretaria Municipal
de Educação (50%) e utilizados pelos professores (66,7%).
Além destes, outros livros são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares
(42,9%) e que têm como critério principal empregado para
a adequação dos conteúdos (25%). O fato de contribuírem
em sua maior parte (66,7%) para o alcance dos objetivos
propostos para a sua disciplina, reforçam em sua maioria
(100%) a metodologia de ensino centrada na memorização
e oferecerem questões problematizadoras e estimulantes à
curiosidade dos alunos (100%), são parcialmente ricos em
relação ao conteúdo e a apresentação (100%), privilegiam
parcialmente conhecimentos teóricos em relação aos
conhecimentos práticos (66,7%) e não estão defasados em
relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem (66,7%), muito embora, estimulem a
multidisciplinaridade (66,7%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (66,7%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(100%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (100%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (100%), contemplam a
realidade e os elementos culturais locais (66,7%) e estão
adequados às orientações curriculares oficiais (100%).
PLANO DE AÇÃO

Realizar a coleta seletiva do lixo;

1244



lixo;

Construir um aterro controlado;
Aumentar a limpeza urbana e coleta de


Criar cooperativas de catadores de lixo
para reciclagem;

Providenciar abastecimento de água
tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de
água potável para os alunos;

Elaborar
a
manutenção
dos
abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na
comunidade.

Construir novos poços artesianos para
atender as famílias do município de Curuá;

Implantar estação de tratamento da rede
esgoto;

Criar sistemas de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas

Incentivar
projetos
de
extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;

Incentivar em programas de educação de
jovens e adultos em ensino tecnológico;

Criar projetos para educação na área da
orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas
escolas;

Instalar meios de transportes escolares
para os estudantes que apresentam dificuldades de acesso à
escola.

1245

Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SANTO ANTONIO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15007006
EMEIF SANTO ANTONIO
Infantil e Ensino Fundamental
CURUÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
A comunidade Iriquirituba esta situada as
margens do lago de Cucuí e limita-se ao leste com a
comunidade São Pedro, a oeste com comunidade Cuatá e
ao norte com o Lago do Cucuí. Atualmente registram-se
trinta e duas (32) famílias residentes na comunidade.
Ressalta-se que esta comunidade é formada por pequenas
ilhas e terras firmes. O clima predominante nesta região,
como em toda Amazônia é quente e úmido sendo que
apresenta apenas duas estações climáticas inverno e verão.
De acordo com o Sr. Izolino Maciel, a
comunidade Iriquirituba surgiu em1982, quando se
desmembrou da comunidade Cucuí, passando a se tornar
uma comunidade independente. O seu desmembramento se
deu devido algumas pessoas que ali moravam perguntarem
ao Padre Frei Carlos, anos anteriores, se havia
possibilidade de construírem uma capela no local onde já
residiam, mas que pertencia ao Cucuí. Foi então que o
padre Frei Carlos determinou primeiramente que se realiza
uma experiência para sondar se havia possibilidade de se
forma uma nova comunidade.
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Figura 447. Árvore de Babaçuzeiros

A partir de então, o Padre Frei Carlos sugeriu,
como nome desta comunidade “Iriquirituba”, nome este
aceito pela maioria dos moradores, após uma reunião para
escolha do nome, no qual havia três nomes cogitados para
esta comunidade sendo: São João, Santo Antônio e
Iriquirituba. Sendo que o critério de escolha do nome foi
feita através de sorteio e o nome sorteado foi Iriquirituba.
A origem e significado é indígena e significa
árvores grandes, tais como urucurizeiro, babaçuzeiros e
castanheiras que na época era constante a presença dessas
árvores.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Perfil geral dos entrevistados e de suas
famílias
Com base nos 31 questionários aplicados 61%
dos entrevistados são do sexo feminino e 39% do sexo
masculino. No que diz respeito à idade 42% dos
entrevistados de 31 a 40 anos, 19% dos entrevistados têm
de 18 a 30 anos, 13% de 51 a 64 anos, 13% está entre a
faixa etária de 65 ou mais anos de idade, 10% de 41 a 50
anos e 3% até 17 anos, sendo que 100% dos entrevistados
se consideram pardos. Todos são brasileiros, do estado do
Pará, naturais do município de Alenquer.
Em termos de escolaridade 61% dos
entrevistados possuem apenas o ensino fundamental
incompleto, seguidos de 16% que sabe ler/escrever, 7%
com ensino fundamental completo, 7% não sabe
ler/escrever, 6% com ensino médio incompleto e 3% com
ensino médio completo. A escola pública foi o tipo de
instituição escolar que a maioria frequentou, ou seja, 81%
e, apenas 19% outros. Em relação a ocupação principal
pode-se observar que a maioria dos entrevistados, 45% são
extrativistas, 23% aposentados, 16% são servidores
públicos e 16% outros.
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Em relação aos dados referentes a família
destaca-se:
A maioria dos entrevistados, 81% residem na
comunidade a mais de 10 anos, 10% de 1 a 5 anos, 6%
residem a mais de 5 a 10 anos e 3% menos de 1 ano.
Quanto a quantidade de pessoas que moram na casa, 35%
dos domicílios tem de 6 ou mais pessoas, 26% de 4 a 5
pessoas, 26% de 2 a 3 pessoas e apenas 13% é somente
uma pessoa. Com base no grau de parentesco dos
entrevistados, 81% são pai/mãe/filhos, 10% outros, 6%
mãe/filhos e 3% avós/netos que moram na residência.
Em relação a quantidade de pessoas que fazem
algum tipo de refeição no domicílio, 42% de 4 a 5 pessoas;
26% dos domicílios tem de 6 ou mais pessoas que fazem
refeições; 23% 2 a 3 pessoas; 6% 1 pessoa; e, 3% nenhuma
pessoa faz refeição no domicílio. Dentre a questão de
trabalho dos que moram na casa, 58% 1 pessoa trabalha,
32% de 2 a 3 pessoas trabalham, 7% 6 ou mais e, 3% de 4
a 5 trabalham. Das pessoas que moram na casa e que são
menores de 18 anos, em 36% dos domicílios existem
apenas dois menores de 18 anos, em 26% há só um menor
de 18 anos, 23% dos domicílios não há menores de 18
anos; e, em 19% existem 3 ou mais menores de 18 anos.
Ainda com relação aos menores de 18 anos,
quando questionados com relação se estes menores
contribuem com o sustento familiar, a pesquisa
demonstrou que 39% dos adolescentes não contribuem
com o sustento familiar; 26% três ou mais menores de 18
anos; 26% dois menores contribuem com o sustento
familiar e em 9% um menor contribui. Sendo que com
relação a renda total familiar, a pesquisa mostrou que 48%
das famílias da comunidade vive com menos de 1 salário
mínimo mensal/renda ocasional, 36% da renda total da
família é de 1 a 2 salários mínimos/mês, 13% sem renda e
3% mais de 2 a 3 salários mínimos/mês. E, a origem da
renda se dá da seguinte forma: 41% programas sociais,
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22% aposentadoria pública, 16% empresa pública, 12%
outros e 9% informal.
A pesquisa questionou o entrevistado quanto a
existência no domicílio de moradores menores de 18 anos
sem certidão de nascimento. No caso da comunidade
atendida pela Escola Santo Antônio, 100% tem certidão de
nascimento. Quanto a maiores de 18 anos sem documentos
como: certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF
e título de Eleitor, nos domicílios pesquisados tivemos
44% sem carteira de identidade, 39% sem certidão de
nascimento e 17% sem CPF.
Perfil geral domiciliar
Ao serem consultados quanto a propriedade do
terreno onde vivem, se os mesmos possuíam o documento
de propriedade do terreno, 68% afirmaram não possuir;
sendo que, 32% dos entrevistados disseram possuir algum
documento de propriedade. Em termos de localização dos
terrenos domiciliares, 81% estão localizados em terra
firme e 19%localizam-se em áreas inundáveis (várzeas,
igapó). Sobre a situação do domicílio, os entrevistados
responderam que 65% é posse e 35% próprio.
O tipo de construção das casas é de 55%
madeira, 39% alvenaria e, 6% palheira. Questionados
sobre quais cômodos existem nos domicílios: 33% tem
quarto de dormir, 22% jirau, 21% sala, 21% cozinha e, 3%
banheiro. E, ao serem questionados quanto ao uso de
banheiro ou sanitário para dejeções, 84% dos entrevistados
responderam que utilizam sanitários do lado de fora da
casa e, apenas 16% tem banheiro dentro da casa.
Em termos de infraestrutura e serviços:
O meio de transporte mais utilizado pelos
entrevistados é a canoa/bajará com 51%, a pé 33%, moto
5%, 5% carroça/carro de boi, 3% cavalo/jegue/mula e 3%
outros. Com relação a energia elétrica 74% responderam
que há energia em suas casa e 26% responderam que não
há energia em casa, sendo a fonte de energia utilizada
pelos entrevistados é de 71% gerador a diesel, e 29%
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utilizam outras fontes. Quanto ao tipo de abastecimento de
água utilizado 84% usa poço doméstico, 13%
bicão/cacimba e 3% rio açude, lago, igarapé ou nascente.
No que se refere a água para beber, 73% dos
entrevistados disseram que bebem água clorada, 23% usam
a água sem tratar. O esgoto do banheiro/sanitário é lançado
por 84% dos entrevistados a céu aberto/vala, 10%
sumidouro e 6% fossa séptica. E, no que se refere ao
acondicionamento do lixo entre os entrevistados,
demonstra-se que 55% usa recipiente fechado e 45%
acondicionam o lixo em recipiente aberto, todos os
entrevistados afirmaram que o destino do lixo são as
queimadas.
Ao serem questionados se fazem algum tipo de
seleção ou reaproveitamento do lixo, 52% disseram fazer
reaproveitamento do lixo, mas 48% afirmaram não fazer
nenhum tipo de seleção ou reaproveitamento do Lixo. E,
dos 52% dos entrevistados que responderam Sim para a
seleção ou reaproveitamento do lixo, 100% disseram fazer
reaproveitamento do lixo para adubo. Os entrevistados
também foram sondados se sua comunidade tem coleta
seletiva e, 87% não fazem coleta seletiva e, 13% não
souberam responder, sendo que 100% dos entrevistados
responderam que não existe recolhimento de lixo em sua
comunidade.
Qualidade de Vida
Em termos de qualidade de vida temos:
Saúde; Assistência Social e Ensino: nos
últimos 12 meses, segundo os entrevistados em seus
domicílios, para 62% não houve casos de doenças. E para
38% dos entrevistados houve os seguintes casos de
doença: 13% diarreia, 10% doenças respiratórias, 3%
problemas do coração, 3% hepatite, 3% diabetes, 3%
câncer e 3% doenças mentais. Ao serem questionados se
em caso de doença como/onde é recebido o atendimento,
70% elencaram posto de saúde, 16% hospital público, 7%
farmácia e 6% elencaram curandeiros/benzedeiras. Em
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relação ao atendimento de saúde segundo os entrevistados
os mesmos consideram 58% como regular, 36% bom e 6%
disseram que não existe.
Ao serem questionados quanto ao atendimento
ao portador de deficiência 97% dos entrevistados disseram
que tal serviço não existe na comunidade e, apenas 3%
consideraram bom. Quanto a assistência social, 87% dos
entrevistados disseram não existir, 10% regular e 3% bom.
E, com relação às creches, 100% dos entrevistados
disseram que tal serviço não existe..
Segundo a qualidade de ensino, 55% dos
entrevistados consideram boa e 45% regular. Para 96% dos
entrevistados não existe curso de qualificação profissional
em sua comunidade, 2% consideraram bom e, 2% regular.
Ao serem questionados quais os itens mais importantes
dentre atendimento de saúde, atendimento ao portador de
deficiência, assistência social, creche, qualidade de ensino
e cursos de qualificação profissional, os entrevistados
elencaram o atendimento de saúde com 80%, depois
qualidade de ensino com 10% e 10% cursos de
qualificação profissional.
Coleta de Lixo; Esgoto; Abastecimento de
Água; Transporte Coletivo e Urbanização: ao serem
questionados quanto a coleta de lixo, rede de esgoto e
abastecimento de água em sua comunidade 100% dos
entrevistados disseram que estes serviço não existem.
Sobre o transporte coletivo das comunidades, 81%
disseram que tal serviço não existe, 13% dos entrevistados
avaliaram o transporte coletivo como bom e 6% afirmaram
ser regular. E, sobre a urbanização das ruas da
comunidade, 100% dos entrevistados disseram não existir.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre coleta de lixo, rede de esgoto,
abastecimento de água, transporte coletivo e transporte
coletivo, 100% avaliaram o abastecimento de água como
item mais importante.
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Área de Lazer/Esporte; Programação
Cultural; Limpeza de Ruas e Terrenos e Segurança
Pública: segundo 81% dos entrevistados não existem áreas
de lazer/esporte em sua comunidade, para 10% é bom; 6%
disseram ser regular e, 3% disseram ser ruim. E, em
relação a avaliação da programação cultural 100%
disseram não existir.
Ao serem questionados quanto a limpeza das
ruas e terrenos de sua comunidade, 97% dos entrevistados
disseram tal serviço não existe e 3% acham boa. E, em
relação à segurança pública, 84% avaliaram este item
como não existente em sua comunidade, e 16% bom.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre área de lazer/esporte, programação
cultural, limpeza de ruas e terrenos e segurança pública
100% disseram que é a segurança pública.
Áreas Verdes; Arborização das Ruas; Praias
e Balneários; Rios e Lagos; Qualidade do Ar: as áreas
verdes foram avaliadas por 80% dos entrevistados como
boas, 10% regular e 10% consideraram ruins. Em relação a
sua comunidade ter arborização nas ruas, 97% dos
entrevistados disseram não existir; e, 3% disseram que são
regulares. E, quanto a praias e balneários 100% dos
entrevistados disseram não existir.
Sobre os rios e lagos das comunidades, 97% dos
entrevistados consideraram como bom o estado dos
mesmos e 3% consideraram regular. Em relação a
qualidade do ar em sua comunidade, 100% dos
entrevistados consideram bom.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre áreas verdes, praias/balneários, rios e
lagos, e qualidade do ar, 90% dos entrevistados elencaram
a qualidade do ar, 7% áreas verdes e 3% rios e lagos.
A última questão relacionada à Qualidade de
Vida foi: a quem recorrer para melhorar os problemas da
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comunidade? Os entrevistados na maioria, 55% elencaram
lideranças comunitárias, 29% poder público (municipal,
estadual e federal), 13% as lideranças religiosas, e, 3%
parcerias com escolas e outras instituições.
Capital Social
A primeira pergunta deste item é se o
entrevistado gosta da comunidade onde mora e, 100% dos
entrevistados afirmaram gostar de sua comunidade. Em
termos de convivência entre os moradores da comunidade,
86% dos entrevistados alegaram ser muito boa e 16%
disseram ser satisfatória.
Sobre associação de moradores, 97% dos
entrevistados disseram que não existe em sua comunidade
e 3% não souberam responder. Ao serem questionados
como os mesmos avaliam a questão de cooperativa de
trabalho, 87% disseram não existir em sua comunidade e
13% avaliaram como boa. Sobre a atuação social das
Igrejas/organizações religiosas 84% não souberam
responder, e, 16% dos entrevistados consideraram boa em
sua comunidade.
Neste item também foi questionado quanto a
Bibliotecas, Clubes/Quadras de Eventos e projetos sociais,
100% dos entrevistados disseram que não existem tais
serviços na comunidade. E, ao serem questionados quanto
aos movimentos sociais 55% dos entrevistados disseram
não existir, 32% acham bom e, 13% regular.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre associação de moradores, cooperativas
de trabalho, atuação social das Igrejas/organizações
religiosas, bibliotecas, Clubes/Quadra de eventos, projetos
sociais e movimentos sociais, 84% dos entrevistados
consideraram a atuação social das igrejas/organização
religiosas como a mais importante e 16% os movimentos
sociais.
Aqui também houve uma sondagem com relação
às Organizações Não Governamentais (ONG’s) no que se
refere a existência dessas na comunidade e, 97% dos
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entrevistados disseram não existir ONG’s em sua
comunidade e 3% disseram que existem ações de ONG’s
em sua comunidade. Também foi questionado quanto a
existência de Instituições Filantrópicas/Religiosas e, 97%
dos entrevistados responderam não e 3% não sabem.
Os entrevistados foram questionados sobre com
que frequência sua família participa de ações da
comunidade (associações de moradores, ONG’s, grupos,
etc.)? E, 55% disseram que sua família nunca participa e
45% disseram que sua família participa às vezes. Mas,
sondados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 80% afirmaram que participariam, 14%
disseram talvez/depende e, apenas 6% não participariam.
A última questão do DSA foi com relação as
fontes de acesso à informação utilizadas pela família, onde
o mesmo poderia marcar mais de uma opção inclusive. Os
resultados obtidos foram: 56% televisão; 29% rádio canal
aberto (AM e FM), 7% celular, 5% revista e 3% internet.
PEDEOP
a) Local de trabalho: nestas escolas 100% dos
docentes são homens de faixa etária variando entre 31 a 40
anos, sendo que a maioria é concursada (50%),
apresentando estes 2 a 5 anos trabalhando (100%),
lecionam nas séries iniciais do ensino fundamental (50%)
atuam em turmas multisseriadas e não exercem outra
atividade na escola e nem lecionam em outras escolas.
b) Formação e motivação:100% possuem
graduação completa, sendo 100% do tipo licenciatura
plena, distribuídos em cursos de matemática e física
(66,7%) e pedagogia (33,3%). Em relação à instituição
todos cursam em unidades federais e de forma presencial.
Quanto à formação continuada, todos responderam ter
participado de cursos de capacitação em instituição pública
estadual (50%) e municipal (50%), de forma presencial e
consideraram pouco adequados (100%) os programas das
disciplinas que lecionam.
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Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de
compromisso institucional com a formação docente, falta
de vontade e motivação pessoal, falta de programas de
incentivos por parte da secretaria de educação, falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município, falta de recursos financeiros (100%
importante). Falta de tempo em função de carga horária em
duas escolas ou mais, falta de possibilidades operacionais
em função da distância física (100%pouco importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal, (100% muito importante). 2º) oferta de
equipamentos de apoio: computador, internet, kits de
formação, etc. (100% muito importante); oferta de eventos
(cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área de
interesse; Melhoria de função/salário na escola, temáticas
novas e/ou diversificadas, melhoria do desempenho
profissional;
Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (50% muito importante).
Todos desejam a oferta de cursos mas indicaram
qual.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratório, articulação
entre professores e alunos (100% muito importante). 2º)
Interesse dos alunos, qualificação e atualização de
conteúdos específicos, número adequado de alunos em sala
de aula, tempo destinado à disciplina para trabalhar os
conteúdos teóricos e práticos, melhores salários, salas de
aula adequadas, trabalhar em um só local, bom
desempenho dos alunos, possibilidade de assumir cargos
administrativos, atuação em processo de gestão
participativa (50% muito importante).
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Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) convívio social, estímulo da
família (100% muito importante). 2º) Articulação dos
conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental e
cultural, expectativa de melhoria de vida e trabalho com a
formação escolar, estímulo docente e relação professoraluno, merenda escolar, salas de aula adequadas,
programas e/ou projetos dirigidos aos alunos, metodologia
de ensino voltada para a memorização do conteúdo,
integração dos espaços de cidadania escola-comunidade,
maior inclusão social, facilidade de acesso a informação
via internet, facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer, aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas, acesso a fontes
bibliográficas variadas, facilidade de deslocamento para a
escola (50% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100 dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que receberam-nas incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
tema indicado: meio ambiente. São trabalhados integrados
aos conteúdos disciplinares, em parceria com outras
disciplinas, sendo que na escala de associação de
densidade temos: Ciências (16,7%) seguido de
Matemática, Português, Geografia e História. Os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições. O curioso é que todos os
entrevistados alegou desconhecer o projeto político
pedagógico da escola, e por conta disso, não sabem se ele
contempla os temas transversais. Todos sentem-se
motivados em participar desses eventos, e a maioria dos
alunos estariam altamente motivados a participar (100%
muito alta), principalmente na seguinte escala de
prioridade: 1º) Esporte e lazer, saúde do corpo e mental,
bem estar social (família, religião, preconceitos, etc.)
Profissão, emprego e renda, saúde (doenças crônicas,
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câncer, diabetes , hipertensão, etc.) (50% muito
importante). 2º) Meio ambiente da região (floresta
amazônica, biodiversidade), problemas ambientais locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc),
equipamentos tecnológicos e eletrônicos, violência
(doméstica, escolar, gangues, etc.), vestuário e veículos
(50% importante).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula. 100% alegaram usar
costumeiramente as salas de aula. Como não existem
outros espaços como: laboratórios, sala multimídia, as
questões referentes a esses itens não foram assinaladas.
Todos os entrevistados afirmaram não usar recursos de
tecnologia da informação e comunicação e utilizam
recursos de informática e da internet como apoio às
atividades de suas disciplinas. Não há captação de projetos
pela escola, não há materiais audiovisuais de apoio
pedagógico, nunca receberam cursos de capacitação para
uso de materiais audiovisuais de apoio didático e por conta
disso, nunca usaram materiais audiovisuais. Para suprir
essa necessidade os professores produzem seu próprio
material didático com recursos disponíveis em seu
ambiente (rochas, plantas, animais, etc.) em 100% dos
casos.
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
adequado (100%), composto principalmente de: livros
didáticos (33,3%). 100% afirmou que os alunos não
utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de sua
disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (100%) categoricamente serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Secretaria Municipal de
Educação (100%) e parcialmente utilizados pelos
professores (100%). Além destes, outros livros são
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utilizados pelos docentes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares (40%) e que têm como critério
principal empregado para a adequação dos conteúdos
(40%). O fato de contribuírem 100% para o alcance dos
objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam (100%)
a metodologia de ensino centrada na memorização e
oferecerem questões problematizadoras e estimulantes à
curiosidade dos alunos (100%),e são ricos em relação ao
conteúdo e a apresentação (100%), privilegiam
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (100%) e estão defasados em relação à dinâmica
dos processos de ensino e aprendizagem (70%), muito
embora, estimulem a multidisciplinaridade (50%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (50%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(100%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (100%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (50%), mas, não contemplam a
realidade e os elementos culturais locais (50%), porém,
estão adequados às orientações curriculares oficiais (50%).
PLANO DE AÇÃO

Realizar a coleta seletiva do lixo;

Construir um aterro controlado;

Aumentar a limpeza urbana e coleta de
lixo;

Criar cooperativas de catadores de lixo
para reciclagem;

Providenciar abastecimento de água
tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de
água potável para os alunos;

Elaborar
a
manutenção
dos
abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na
comunidade.

Construir novos poços artesianos para
atender as famílias do município de Curuá;

1259


esgoto;

Implantar estação de tratamento da rede


Criar sistemas de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas

Incentivar
projetos
de
extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;

Incentivar em programas de educação de
jovens e adultos em ensino tecnológico;

Criar projetos para educação na área da
orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas
escolas;

Instalar meios de transportes escolares
para os estudantes que apresentam dificuldades de acesso à
escola.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO-AMBIENTAL-DAS
Perfil geral dos entrevistados e das suas famílias
Com base nos 140 questionários aplicados 69%
dos entrevistados são do sexo feminino e 31% do sexo
masculino. No que diz respeito à idade 29% dos
entrevistados têm de 31 a 40 anos, 26% de 18 a 30 anos,
20% de 41 a 50 anos, 12% está entre a faixa etária de 65
ou mais anos de idade, 11% de 51 a 64 anos e, 2% até 17
anos, sendo que 68% se consideram pardos, 26% brancos,
4% negros e, 2% caboclos. Todos são brasileiros, do
estado do Pará, onde 71% são naturais do município de
Alenquer, 16% do município de Curuá, 9% do município
de Óbidos, 2% do município de Santarém e 1% do
município de Oriximiná.
Em termos de escolaridade 29% dos
entrevistados possuem o ensino médio completo, seguidos
de 24% fundamental incompleto, 15% ensino fundamental
completo, 9% ensino médio incompleto, 8% ensino
superior completo, 7% ensino superior incompleto, 5%
sabe ler/escrever, mas não frequentou a escola, 2% outros
e, 1% não sabe ler/escrever. A escola pública foi o tipo de
instituição escolar que 97% dos entrevistados
frequentaram, seguida de 2% em casa e 1% escola privada.
Em relação a ocupação principal pode-se observar que
entre os entrevistados, 31% servidor público, 31%
empregado não servidor público, 14% aposentado, 6% são
extrativistas, 6% empregador, 3% comércio ambulante, 3%
autônomo, 1% outras ocupações e 1% agropecuária.
Em relação aos dados referentes a família
destaca-se:
A maioria dos entrevistados, 49% residem no
bairro a mais de 10 anos, 36% mais de 5 a 10 anos, 9% de
1 a 5 anos e 4% menos de um ano. Quanto a quantidade de
pessoas que moram na casa, 53% de 4 a 5 pessoas, 23% 6
ou mais anos, 23% de 2 a 3 pessoas e 1% é somente uma
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pessoa. Com base no grau de parentesco dos entrevistados,
54% das pessoas que moram na residência são
pai/mãe/filhos, 14% pai/mãe/filhos/agregados, 1% outros
tipos de parentescos, 2% casais, 4% avós/netos, 19%
mãe/filhos e 6% pai/filhos.
Em relação a quantidade de pessoas que fazem
algum tipo de refeição no domicílio, 40% 4 a 5 pessoas,
26% 6 ou mais pessoas que fazem refeições, 25% dos
domicílios tem de 2 a 3 pessoas, 7% uma pessoa e 2%
nenhuma. Dentre a questão de trabalho dos que moram na
casa, 55% 1 pessoa trabalha, 25% de 2 a 3 pessoas
trabalham, 16% nenhuma não trabalha, 3% de 4 a 5
trabalham e, apenas 1% 6 ou mais pessoas trabalham. Das
pessoas que moram na casa e que são menores de 18 anos,
em 34% dos domicílios existem um menor de 18 anos; em
29% há dois menores de 18, em 21% não há menores de
18 anos e, em 16% dos domicílios existem três ou mais
menores de 18 anos.
Ao serem questionados sobre menores de 18
anos que contribuem com o sustento da família, 80% dos
entrevistados disseram que nenhum menor de 18 anos
contribui com o sustento da família, 14% apenas um
menor contribui. 4% dois menores de 18 anos contribui
com o sustento da família e, 2% 3 ou mais menores de 18
anos contribui com o sustento da família. Em relação a
renda total da família, 51% é de 1 a 2 salários mínimos
mensais, 43% menos de 1 salário mínimo mensal/renda
ocasional, 3% não tem renda e, 3% mais de 2 a 3 salários
mínimos mensais. A origem da renda é: 46% empresa
pública, 29% programas sociais, 10% outros, 8%
aposentadoria pública, 4% aposentadoria privada e, 3%
autônomo.
Quanto a moradores menores de 18 anos que não
têm certidão de nascimento, 98% nenhum e, 2% apenas
um menor não tem certidão de nascimento. E, em se
tratando de maiores de 18 anos que não têm documentos
como certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF

1263

e título de eleitor: 38% não tem CPF, 35% não tem carteira
de identidade, 24% título eleitor, 3% não tem certidão de
nascimento.
Perfil Geral Domiciliar
Ao serem consultados quanto a propriedade do
terreno onde vivem, se os mesmos possuíam o documento
de propriedade do terreno, 44% afirmaram não possuir,
41% dos entrevistados disseram possui algum documento
de propriedade e 15% não souberam responder. Em termos
de localização dos terrenos domiciliares, todos os
entrevistados responderam que localizam-se em terra
firme. Sobre a situação do domicílio, os entrevistados
responderam que 62% é próprio, 26% posse, 9% alugado,
2% cedido e, 1% assentamento rural.
O tipo de construção do domicílio é: 63%
madeira, 36% alvenaria e, 1% barro. Quanto aos cômodos
existentes no domicílio: 32% quartos de dormir; 17% sala,
17% cozinha, 17% jirau e, 17% banheiro. E, ao serem
questionados se no domicílio se utiliza sanitário ou buraco
para dejeções, 70% dos entrevistados disseram ter
sanitários do lado de fora da casa, 29% tem sanitários
dentro de casa e, 1% não tem sanitário e utiliza outro lugar.
Em termos de infraestrutura e serviços:
Ao serem sondados quanto o meio de transporte
mais utilizado por sua família, 33% dos entrevistados
elencaram a bicicleta, 26% disseram que andam a pé, 12%
de moto, 10% de moto-táxi, 8% canoa/bajara, 4% carro,
3%
ônibus, 2%
carroça/carro
de boi,
1%
barca/balsa/lancha e,1% cavalo/jegue/mula. Com relação a
energia elétrica todos os entrevistados responderam que há
energia em suas casa, sendo que a fonte de energia
utilizada pelos entrevistados é 89% companhia
distribuidora local regional e 11% micro abastecimento
local por pequenas hidrelétricas. E, com relação ao tipo de
abastecimento de água utilizado 94% rede geral de
distribuição, 5% micro abastecimento comunitário (poço
artesiano) e 1% poço doméstico.
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Em relação a água que se bebe no domicílio,
61% dos entrevistados disse ser clorada, 21% sem
tratamento, 11% filtrada, 4% outros, 2% fervida e, 1% não
soube responder. Questionados quanto onde é lançado
(jogado) o esgoto do banheiro ou sanitário, 60% disse que
é jogado a céu aberto/vala, 36% fossa séptica, 3% rede
geral e, 1% rio/canal/valão. E, no que se refere ao
acondicionamento do lixo entre os entrevistados,
demonstra-se que 66% acondicionam o lixo em recipiente
aberto e 33% em recipiente fechado, sendo que 67% dos
entrevistados afirmaram que o destino do lixo são as
queimadas, 21% coletado pelo serviço de limpeza, 9%
enterrado e 3% caçamba de lixo.
Ao serem questionados se fazem algum tipo de
seleção ou reaproveitamento do lixo, 18% disseram fazer
reaproveitamento do lixo, mas 82% afirmaram não fazer
nenhum tipo de seleção ou reaproveitamento do lixo. E,
dos 18% dos entrevistados que responderam Sim para a
seleção ou reaproveitamento do lixo, 96% disseram fazer
reaproveitamento para adubo e 4% dejetos animais, para
adubo ou energia. Os entrevistados também foram
sondados quanto a coleta seletiva em seu bairro, 66%
responderam que fazem coleta seletiva, 21% não e 13%
não souberam responder.
Qualidade de vida
Em termos de qualidade de vida temos:
Saúde; Assistência Social e Ensino: em relação
a saúde, foi questionado se nos últimos 12 meses houve
caso de alguma doença na família e, segundo os
entrevistados, os casos de doenças foram: 35% diarreia,
17% não houve casos de doenças, 11% doenças
respiratórias, 9% verminoses, 9% outras viroses, 5%
hepatite, 5% problemas do coração, 3% diabetes, 1%
leptospirose, 1% problemas ósseos e/ou articulação, 1%
câncer, 1% malária, 1% febre amarela e, 1% outros. Ao
serem questionados se em caso de doença como/onde é
recebido o atendimento, 66% posto de saúde, 14% hospital
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público, 13% farmácia, 4% curandeiro e benzedeiras, 1%
agentes comunitários de saúde, 1% hospital privado e 1%
médico do plano de saúde. Segundo os entrevistados o
atendimento da saúde para 42% é regular, 42% bom, 15%
ruim e 1% não existe, também ao avaliarem o atendimento
ao portador de deficiência os mesmos responderam da
seguinte maneira: 34% regular, 33% bom, 17% ruim, 10%
não existe e 6% não sabe.
A assistência social, 46% dos entrevistados
disseram ser boa, 33% regular, 11% não souberam
responder, 6% ruim e 4% não existe. E, em relação a
creches, 65% avaliaram como boa, 28% acham regular,
3% ruim, 3% não soube responder e, apenas 1% disse que
tal serviço na existe. Segundo a qualidade de ensino, 50%
acham bom, 40% avaliaram como regular, 7% ruim e 3%
não existe. Para 51% dos entrevistados é regular a
avaliação dos cursos de qualificação profissional em seu
bairro, 27% acham bom, 16% consideram esses cursos
como ruim, 4% não sabem e 2% disseram que não
existem.
Ao responderem quais os itens mais importantes
dentre atendimento de saúde, atendimento ao portador de
deficiência, assistência social, creche, qualidade de ensino
e cursos de qualificação profissional, os entrevistados
elencaram o atendimento de saúde com 66%, depois
qualidade de ensino com 11%, 11% assistência social, 6%
atendimento ao portador de deficiência, 3% cursos de
qualificação profissional e 3% creche.
Coleta de Lixo; Esgoto; Abastecimento de
Água; Transporte Coletivo e Urbanização: ao serem
questionados quanto a coleta de lixo em seu bairro, 44%
dos entrevistados disseram que este serviço é regular, 27%
bom, 19% ruim, 7% não existe e 3% não sabe. E, em se
tratando de rede de esgoto, 39% dos entrevistados
disseram que não existe, 21% regular, 18% bom, 14%
ruim e 8% não sabe. No que diz respeito ao abastecimento
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de água os participantes da pesquisa avaliaram da seguinte
forma: 66% bom, 25% regular, 8% ruim e 1% não existe.
Sobre o transporte coletivo no bairro, 54%
disseram que tal serviço não existe, 18% bom, 17% regular
e 11% dos entrevistados avaliaram o transporte coletivo
como ruim. E, sobre a urbanização das ruas, 43% dos
participantes da pesquisa disseram ser regular este tipo de
serviço, 25% acham ruim, 16% não existe, 15% bom e, 1%
não sabe.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre coleta de lixo, rede de esgoto,
abastecimento de água, transporte coletivo e transporte
coletivo, 61% avaliaram o abastecimento de água como
item mais importante, 19% rede de esgoto, 14% coleta de
lixo, 4% urbanização das ruas e 2% transporte coletivo.
Área de Lazer/Esporte; Programação
Cultural; Limpeza de Ruas e Terrenos e Segurança
Pública: segundo 51% dos entrevistados disseram não
existir as áreas de lazer/esporte em sua comunidade, 19%
disseram ser regular, 13% dos entrevistados responderam
que são boas as áreas de lazer/esporte em sua comunidade,
10% ruim e 7% não souberam responder. E, em relação a
avaliação da programação cultural 29% disseram que é
regular, 21% não existe, 18% como bom, 13% ruim e 9%
não souberam responder.
Ao serem questionados quanto a limpeza das
ruas e terrenos em seu bairro, 46% dos entrevistados
disseram que tal serviço é regular, 26% bom, 13% ruim,
10% não existe e 5% não souberam responder. Em relação
a segurança pública 41% disseram como bom, 34%
avaliaram este item como regular, 21% ruim, 3% como
não existente e 1% não souberam responder.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre área de lazer/esporte, programação
cultural, limpeza de ruas e terrenos e segurança pública,
77% dos entrevistados responderam segurança pública,
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38% programação cultural, 9% disseram áreas de
lazer/esporte e, 6% limpeza de ruas e terrenos.
Áreas Verdes; Arborização das Ruas; Praias
e Balneários; Rios e Lagos; Qualidade do Ar: as áreas
verdes foram avaliadas por 47% dos entrevistados como
regular, 27% disseram que tais áreas não existem em seu
bairro, 19% bom e 7% responderam como ruim. Quanto a
arborização das ruas 56% dos entrevistados avaliam como
regular, 16% bom, 15% disseram que não existe tal serviço
e, 13% acham ruim. Ao avaliarem as praias e balneários
44% dos entrevistados acham regular, 26% avaliaram
como não existente, 13% como boas, 10% como ruim e
7% não souberam responder.
Sobre os rios e lagos, 50% dos entrevistados
consideraram como bom o estado dos mesmos, 43%
disseram ser regular, 4% ruim, 2% não existe e 1% não
sabe. Em relação a qualidade do ar 62% responderam
como bom, 36% regular, 1% ruim e 1% não existe.
Dentre os itens mais importantes os
entrevistados responderam na seguinte ordem: 50%
qualidade do ar, 17% áreas verdes, 16% arborização das
ruas, 16% rios e lagos e 1% praias e balneários.
A última questão relacionada a Qualidade de
Vida foi: a quem recorrer para melhorar os problemas da
comunidade? Os entrevistados na maioria, 89% elencaram
o poder público (municipal, estadual e federal), 7%
lideranças comunitárias, 1% parcerias com escolas e outras
instituições, 1% lideranças religiosas, 1% parcerias com
ONG’s e 1% parcerias com empresas.
Capital Social
A primeira pergunta deste item é se o
entrevistado gosta do bairro onde mora. Segundo os
entrevistados 97% afirmam gostar parcialmente e 3%
disseram gostar do seu bairro. Em termos de convivência
entre os moradores, 64% disseram ser muito boa e 36%
dos entrevistados alegaram ser satisfatória tal convivência.
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Sobre associação de moradores, 41% dos
entrevistados disseram que não existe em seu bairro, 31%
acham bom, 21% regular, 4% não sabe e, 3% disseram ser
ruim. Ao serem questionados como os mesmos avaliam a
questão de cooperativa de trabalho, 54% dos entrevistados
disseram não existir, 20% regular, 12% ruim, 10% bom e
4% não sabe. E, quanto a atuação social das
igreja/organizações religiosas, 45% dos entrevistados
acham boa, 29% regular, 14% não soube responder, 10%
disseram não existir tal atuação e, 2% acham ruim.
Neste item também foi questionado quanto a
Bibliotecas e, 44% dos entrevistados disseram que é
regular as bibliotecas do bairro, 42% bom, 9% ruim, 3%
não existe e 2% não sabe. Da mesma forma se questionou
quanto os Clubes/Quadras de Eventos e 33% disseram
regular tais espaços, 27% não existe, 18% dos
entrevistados consideraram como ruim os existentes, 14%
acham bom e 8% não souberam responder. Também foi
questionado quanto a projetos sociais existentes no bairro
e, 54% afirmaram ser bom os projetos sociais, 14% ser
regular, 12% não existe, 11% não sabem e, 9% definiram
os projetos sociais existentes como ruins. Por fim, foi
questionado a respeito dos movimentos socais, 42%
consideraram bom, 17% disseram não existir, 14% regular,
14% ruim e, 13% não soube responder.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre associação de moradores, cooperativas
de trabalho, atuação social das Igrejas/organizações
religiosas, bibliotecas, Clubes/Quadra de eventos, projetos
sociais e movimentos sociais, 34% dos entrevistados
consideraram a atuação social das igrejas/organizações
religiosas como a mais importante, 26% os projetos
sociais, 12% movimentos sociais, 8% associação de
moradores, 7% as cooperativas de trabalho, 7% bibliotecas
e 6% os clubes/quadras de eventos.
Os entrevistados foram questionados sobre com
que frequência sua família participa de ações da
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comunidade (associações de moradores, ONG’s, grupos,
etc.)? E, 47% disseram que sua família participa às vezes,
16% disseram que participam na maioria das vezes e, 37%
disseram que sua família nunca participa. Mas, sondados
se participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 83% afirmaram que participariam, 11%
disseram talvez/depende e, apenas 6% não participariam.
A última questão do DSA foi com relação as
fontes de acesso à informação utilizadas pela família, onde
o mesmo poderia marcar mais de uma opção inclusive. Os
resultados obtidos foram: 38% televisão, 33% rádio canal
aberto (AM e FM), 9% jornal, 9% internet, 6% revista, 4%
rádio comunitária e 1% reuniões de associação de
bairro/organizações.
PEDEOP
a) Local de trabalho: nestas escolas a
maioria dos docentes são mulheres (62,5%) de faixa etária
variando entre 18 à 64 anos, sendo que a maioria é
concursada (75,0%), apresentando estes 1 a 30 anos
trabalhando, lecionam na Educação Infantil (37,5%),
Ensino Fundamental – Series Finais (37,5%) e Ensino
Médio (25,5%) atuam em turmas multisseriadas e exercem
outra atividade na escola e nem lecionam em outras
escolas (100%).
b) Formação e motivação: A maioria dos
professores possuem uma graduação completa (62,5%),
sendo que a maioria (100%) do tipo licenciatura Curta,
distribuídos em cursos de Biologia (40%), Letras (40%) e
Geografia (20% cada). Em relação à instituição a maioria
cursou em unidades federais (80,0%) e de forma presencial
(100%). Quanto à formação continuada, 50,0%%
responderam ter participado de cursos de capacitação e
consideraram adequados (62,5%) os programas das
disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de tempo
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em função de composição de carga horária em duas ou
mais escolas; Falta de comunicação e divulgação dos
cursos na escolar; Falta de comunicação e divulgação dos
cursos na escolar; Falta de programas de incentivos por
partes das Secretarias de Educação; Falta de mecanismos
de cobrança, especialmente por parte do estado e
município (6,5% cada ) 2º) Falta de compromisso
institucional com a formação do docente (50,0%).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal; Melhoria do desempenho profissional
(87% muito importante); 2º) Incentivo por partes da
Secretaria de Educação; Oferta de eventos (cursos,
palestras, workshops etc) na sua área de interesse (62,5%
muito importante); 3º) Temáticas novas e/ou diversificadas
(50% muito importante);
A maioria desejam ofertas de cursos visando um
melhor desempenho de suas atividades de ensino (87,5%),
nas
areas
de
Genetica,
inglês,
literatura,
produção/interpretação de textos, capacitação de
professores(20% cada).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratótios (75,0% muito
importante); 2º) Melhores salários; interesse dos alunos;
(62,5% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno
segue a escala de importância: 1º) Acesso a fontes
bibliográficas (62,5%% muito importante); 2º) Número
adequado de alunos em sala de aula; atuação em processo
de gestão participativa ; convívio social; articulação dos
conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental e
cultural; maior inclusão social (50,0% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 62,5% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
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aqueles que as receberam, incorporam-nas em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
tema indicado: meio ambiente (25,0%); pluralidade
cultural e orientalão sexual (17,9%); ética, trabalho e
consumo (14,3%) e saúde (10,7%). São trabalhados
integrados aos conteúdos disciplinares, em parceria com
outras disciplinas, sendo que na escala de associação de
densidade temos: Ciências (40%); Geografia (20%);
História (20%) e Línguas (20%). Os professores afirmaram
não trabalhar temas transversais em parceria com outras
instituições. O curioso é que a maioria dos entrevistados
alegaram desconhecer o projeto político pedagógico da
escola (62,5%), e por conta disso, não sabem se ele
contempla os temas transversais (50%). 50% dos
profesdsores entrevistados se sentem motivados a
participar de eventos escolares que envolvam a
transversalidade, e a maioria dos alunos estaria altamente
motivada a participar (75%% alta), principalmente na
seguinte escala de prioridade: 1º) Violência (doméstica,
escolar, gangues, etc) 2º) meio ambiente da região (floresta
amazônica, biodiversidade), problemas ambientais locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc), problemas
ambientais globais, cultura regional (música, dança, festas,
literatura, etc), saúde do corpo e saúde mental, bem estar
social (família, religião, preconceitos, etc), (83,3%
importante); 3º) doenças sexualmente transmissíveis, sexo,
gravidez e drogas (50% importante); 4º) Saúde (doenças
crônicas, câncer, diabetes, hipertensão, etc) (66,7%
importante); 5º)questões étnicas (indígenas, quilombolas,
etc) (83,3% regular); 6º) violência sexual (pedofilia,
exploração sexual, etc), equipamentos tecnológicos e
eletrônicos, cultura globalizada (hip hop, funk, grafite,
etc), (83,3% importante); 7º) vestuário e veículos (50%
importante ou regular); 8º) profissão, renda e emprego,
línguas locais (oriundas das famílias tupi-guarani, jê,
karib) (33,3% pouco importante). No contexto escolacomunidade, o principal tema mencionado como
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importante para ser trabalhado transversalmente foi meio
ambiente (100%).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula, biblioteca e laboratório de
informática e sala de multimidia. A maioria (80,0%)
alegou usar costumeiramente as salas de aula. Como não
existem outros espaços como sala multimídia, as questões
referentes a esse item não foram assinaladas. 50% dos
entrevistados afirmaram não usar recursos de tecnologia da
informação e comunicação e não utilizam recursos de
informática e da internet como apoio às atividades de suas
disciplinas. Não há captação de projetos pela escola, não
há materiais audiovisuais de apoio pedagógico, apenas
alguns professores (37,5%) já receberam cursos de
capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático. Para suprir essa necessidade, 62,5% dos
professores produzem seu próprio material didático com
recursos disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas,
animais, etc).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
adequado (75,0%), composto principalmente de: literatura
infantil (26,9%); literatura brasileira e livros didáticos
(15,4% cada); literatura juvenil (11,5%). A maior parte
(66,7%) afirmou que os alunos utilizam a biblioteca como
apoio aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos, os
professores afirmaram (100%) serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Comissão de professores
(87,5%) e utilizados pelos professores (62,5%). Além
destes, outros livros são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares
(66,7%) e que têm como critério principal empregado para
a apresentação dos conteúdos (38,5%). O fato de
contribuírem em sua maior parte (100%) para o alcance
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dos objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam em
sua maioria (100%) a metodologia de ensino centrada na
memorização e oferecerem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos (83,3%), são ricos
em relação ao conteúdo e a apresentação (83,3%),
privilegiam conhecimentos teóricos em relação aos
conhecimentos práticos (50%), não estão defasados em
relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem (100%) e estimulam a multidisciplinaridade
(100%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (100%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(83,3%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (100%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (66,7%), contemplam a
realidade e os elementos culturais locais (66,7%) e estão
parcialmente adequados às orientações curriculares oficiais
(66,7%).
PLANO DE AÇÃO – PA
A partir dos dados deparados no PEDOP que
relatavam problemas nas condições de estudo da escola
Soraya Marques Chaib, optou-se por traçar um plano de
reforma da biblioteca, bem como a aquisição de novos
exemplares de livros para incrementar o acervo já
existente.
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
Com intuito de entender melhor o passado,
houve a necessidade de resgatar a história da localidade
Barreirinha (Figura 448). A composição desse texto é fruto
de relatos orais, haja vista não ser encontrado fontes
bibliográficas sobre tal comunidade.

Figura 448. Localidade Barreirinha
Por volta do ano de 1913, a margem esquerda do
rio Curuá, surgiu um povoado em lugar conhecido como
Canta Galo. O nome Canta Galo surge por que quando
ainda não havia moradores neste local, as pessoas que
passavam à noite escutavam um galo cantar, e, segundo
relatos o galo que cantava era de ouro. Então, este povoado
surge com a formação de um grupo catequético.
Mais tarde, outra parte desta terra foi
denominada de Barros, as pessoas que habitavam este
novo lugar, eram os próprios donos, os senhores Antônio
Paulino, Tadeu e Sabino. Posteriormente, foi descoberto
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mais uma parte de terra, que foi denominada de Mucajá,
nesta última parte não havia moradores na época. Por esse
motivo, um senhor de nome Manoel Freitas convidou os
senhores Miguel Freitas, Raimundo Azevedo e sua esposa
Antônia Pinto para juntos habitarem o novo lugar.
Vale ressaltar que, segundo relatos orais, as
pessoas acima citadas, gostaram muito das terras, pelo fato
de serem férteis e boas para o plantio da mandioca. Pelo
motivo das terras deste lugar não serem de grande extensão
e por ser dividida em três partes, e cada parte de terra ter
um nome diferente, passaram a chamar de Barreirinha,
devido uma pequena faixa de terra ficar submersa durante
as enchentes do rio. É importante salientar que, apesar do
espaço de tempo desde os primeiros habitantes até os dias
atuais ainda está registrado na memória do povo o nome
dos lugares Canta Galo e Mucajá.
Com o passar do tempo cresceu o número de
famílias e consequentemente a população aumentou, hoje
chega ter aproximadamente 36 (trinta e seis) famílias. Na
época que foi povoado, esta localidade tinha como
principal meio de comunicação utilizado o bilhete e
recados orais. Também não existiam energia elétrica, era
usado lamparina a querosene, tinha água encanada, a água
utilizada era do rio e da cacimba.
Não se sabe quando foi construído, mas desde
1956 já existia cemitério e nesse ano foi quando
enterraram a primeira pessoa e este existe até os dias de
hoje, sendo o único que atende as localidades
circunvizinhas. Vale ressaltar, que no ano de 1981 foi
criado nesta localidade a Delegacia Sindical, onde os
responsáveis pela criação deste órgão eram os senhores
José Vieira Chaves, José Ferreira e Pedro Alcântara, os
mesmos associaram todas as pessoas que pretendiam
receber posteriormente algum benefício como à
aposentadoria, então todos os filiados desta região de rios
passaram a pertencer à delegacia sindical de Barreirinha.
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Outro ponto importante a ser destacado, foi à
criação em 1981 de um órgão de representatividade da
polícia, que tinha como comissário o senhor Olavo Rabelo
de Jesus, a função desse órgão era denunciar a delegacia
local que na época funcionava em Alenquer, algo de
errado que acontecesse nas localidades vizinhas como, por
exemplo, assassinato, roubo, etc. Em julho de 1997, foi
feita uma reunião em Barreirinha e localidades vizinhas
para ser criado fundo municipal de saúde em Curuá.

Figura 449. Pré conferencia para criar o fundo municipal
de saúde
Os anos passaram-se e em 2001, foi criada nesta
localidade a seção eleitoral número 0161, Zona 021. Essa
foi mais uma conquista dos moradores, que antes tinham
que se deslocar para outras localidades em busca de fazer
valer o seu direito ao voto. Atualmente existem nesta
localidade 24 (vinte e quatro) famílias com uma população
de 120 habitantes entre adultos e crianças. Varias famílias
que aqui residiam mudaram-se para a sede do município de
Curuá logo após a sua emancipação.
Hoje em dia, a localidade tem energia elétrica
com gerador a diesel que funciona num período de 18:00

1278

as 21:00 horas, todos os dias e um micro abastecimento de
água. Há também poços artesianos o que melhorou
bastante para a população, principalmente a água que no
período da estiagem em nossa região ficava muito difícil.
No ano de 2005 foi criado o assentamento Vale do Salgado
no qual esta localidade está inserida, esteva presente a
equipe do Instituto de Colonização e Reforma Agrária
(INCRA). Foi feito todo o procedimento legal e a partir
desse assentamento viria para a comunidade o Programa
“Luz para Todos” o que ainda não aconteceu, e assim
continua sendo a esperança dos moradores para que
possam ter energia elétrica durante 24 horas.
Pelo exposto, percebe-se que houve bastantes
avanços nesta localidade, principalmente a partir de 2003,
pois houve mais interesse no sentido de melhorar a
qualidade de vida da população, principalmente no que se
refere a educação, quando foi dada a oportunidade às
pessoas da própria comunidade para que elas pudessem
desenvolver um bom trabalho em prol do crescimento da
coletividade.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Perfil geral dos entrevistados e de suas famílias
Com base nos 49 questionários aplicados na
Comunidade, observou-se que 61% dos entrevistados eram
do sexo feminino e 39% do sexo masculino. No que diz
respeito à idade 34% dos entrevistados têm de 31 a 40
anos, 32% está entre a faixa etária de 41 a 50 anos, 24% de
18 a 30 anos, 8% de 51 a 64 anos e 8% tem 65 ou mais
anos de idade. Dentre os entrevistados 86% se consideram
pardos, 6% se consideram brancos, 6% se consideram
caboclos e apenas 2% se consideram negros. Todos são
brasileiros, sendo que 98% são do estado do Pará, onde
86% são naturais do município de Alenquer, 6% do
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município de Óbidos, 4% do município de Santarém e, 1%
do município de Almeirim.
As entrevistas mostraram que em termos de
escolaridade 47% dos entrevistados possuem apenas o
ensino fundamental incompleto, 27% com ensino médio
incompleto, 8% não sabe ler/escrever, 6% possui o ensino
superior completo, 4% possui o ensino superior
incompleto, 4% ensino médio completo e 4% possui o
ensino fundamental completo. A escola pública foi o tipo
de instituição escolar que a maioria frequentou, ou seja,
90%, já 8% não frequentaram escola e 2% frequentaram
escola privada. Com relação à ocupação principal pode-se
observar que a maioria dos entrevistados, isto é, 32% não
possuem ocupação, 30% extrativista, 15% empregado não
servidor público, 11% servidor público, 6% trabalha na
agropecuária e 6% é aposentado.
Com relação a quanto tempo a família dos
entrevistados residem na comunidade, 76% residem na
comunidade a mais de 10 anos, 20% residem mais de 5 a
10 anos, 2% de 1 a 5 anos e, 2% menos de 1 ano. A
quantidade de pessoas que moram na casa é outro fator
relevante, pois 57% de 6 pessoas ou mais, 23% são de 2 a
3 pessoas, 18% de 4 a 5 pessoas e 2% é somente uma
pessoa. Com base no grau de parentesco dos entrevistados
43% são pai/mãe/filhos, 31% pai/mãe/filhos/agregados,
8% corresponde a outros, 6% das pessoas que moram na
residência são casais, 6% mãe/filhos, 4% pai/filhos e 2%
avós/netos.
O número de pessoas que fazem algum tipo de
refeição no domicílio é de: 59% de 6 ou mais pessoas,
19% de 4 a 5 pessoas, 14% 2 a 3 pessoas, 6% nenhuma e,
2% 1 pessoa. Dentre a questão de trabalho dos que moram
na casa 43% de 2 a 3 pessoas trabalham, 43% 1 pessoa
trabalha, 8% de 4 a 5 trabalham e, 6% não trabalha. Das
pessoas que moram na casa 57% 3 ou mais são menores de
18 anos, 23% nenhuma são menores de 18 anos, 16% 2 são
menores de 18 anos e, 4% 1 é menor de 18 anos. A
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pesquisa demonstrou que a quantidade de menores que
contribuem com o sustento familiar é pouca, pois 78%
mostrou que nenhum adolescente contribui, 12% dois
menores, 6% um menor e 4% 3 ou mais menores.
A pesquisa mostra que quanto a renda total da
família, 51% é de menos de 1 salário mínimo mensal/renda
ocasional, 43% da renda total da família está entre 1 a 2
salários mínimos, 5% mais de 3 a 5 salários mínimos e, 2%
de 2 a 3 salários mínimos mensais. Desta forma a origem
da renda se dá da seguinte forma: 48% programas sociais,
16% empresa pública, 14% outros, 13% informal, 5%
aposentadoria pública e, 4% autônomo. Todos Moradores
menores de 18 anos possuem certidão de nascimento,
assim como, 40% dos moradores maiores de 18 anos não
possuem CPF, 33% não tem carteira de identidade, 20%
não tem título de eleitor e, 7% não tem certidão de
nascimento.
Perfil Geral Domiciliar
Ao serem consultados quanto terem algum
documento de propriedade do terreno, pode ser observado
através dos questionários aplicados na comunidade que a
maioria dos domicílios não possui este documento, isto é,
59%, 35% possuem algum documento de propriedade do
terreno onde mora e, 6% não souberam responder. Em
termos de localização dos terrenos domiciliares, 84%dos
terrenos estão em terra firme, 14% em áreas inundáveis
(várzea, igapó) e, 2% estão localizados em áreas marginais
de rios. Do total de questionários aplicados a situação do
domicílio de 92% dos entrevistados é próprio e, 8%
cedido.
Das construções das residências 82% madeira,
12% alvenaria, 4% palheira e, 2% barro. Quanto aos
cômodos que o domicílio possui: 38% possuem quartos de
dormir, 23% jirau, 18% cozinha, 14% banheiro e, 7% sala.
Nas residências os sanitários ou banheiros para dejeções
100% são do lado de fora da casa.
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O meio de transporte mais utilizado pelos
entrevistados 64% canoa/bajará, 19% a pé, 6% utiliza
bicicleta, 4% carroça/carro de boi, 3% cavalo/jegue/mula,
3% barca/balsa/lancha e, 1% moto-táxi. Com relação à
energia elétrica 53% responderam que há energia em suas
casas, 47% responderam que não. Dentre as fontes de
energias utilizadas, 55% dos moradores utilizam outras
fontes e 45% utilizam gerador a diesel. Como meio
utilizado para abastecimento de água 47% utiliza micro
abastecimento comunitário (poço artesiano), 31% poço
doméstico,
12%
bicão/cacimba
e,
10%
rio/açude/lago/igarapé ou nascente de rio. A água
consumida pelos entrevistados é de 67% sem qualquer tipo
de tratamento, 27% clorada, 4% fervida e, 2% não
souberam responder.
Com relação para onde vai o esgoto do banheiro
ou sanitário, 100% dos entrevistados lançam o esgoto do
banheiro/sanitário a céu aberto/vala. Quanto como é
acondicionado o lixo do domicílio, 94% dos entrevistados
disseram que acondicionam o lixo em recipiente aberto,
4% em recipiente fechado e, 2% em buraco, sendo que
84% dos entrevistados disseram que o destino final do lixo
domiciliar é queima, 12% terrenos baldio/lixão e, 4% na
mata. Através das entrevistas pode-se observar que 61%
não faz nenhum tipo de reaproveitamento do lixo e, apenas
39% dos entrevistados fazem algum tipo de
reaproveitamento do lixo, no qual desses 95%
reaproveitam dejetos animais, para adubo ou energia e, 5%
do quintal, para adubo. Quando perguntado sobre a coleta
seletiva e o recolhimento do lixo em sua comunidade,
100% afirmam não existir.
Qualidade de Vida
Em termos de qualidade de vida, temos:
Saúde; Assistência Social e Ensino: a saúde
dos entrevistados é outro fator muito importante, pois nos
últimos 12 meses 19% dos entrevistados afirmaram que
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não houve casos de doenças na comunidade e os outros
81% afirmaram que houve casos de doenças como: 28%
diarreia, 28% outras viroses, 9% doenças respiratórias, 4%
hepatite, 3% problemas ósseos e/ou de articulação, 3%
verminoses, 2% dengue, 2% malária e, 2% outros (febre).
Em casos de doença o atendimento é feito entre 70% em
posto
de
saúde,
18%
farmácia,
10%
curandeiros/benzedeiras e 2% hospital público. Em relação
ao atendimento de saúde os entrevistados avaliam em sua
maioria com 53% regular, 17% bom, 14% não souberam
opinar, 10% não existe e, 6% ruim.
O atendimento ao portador de deficiência é
inexistente na comunidade, pois 100% dos entrevistados
afirmam não existir. Quanto a assistência social na
comunidade, 98% dos entrevistados disseram que não
existe e, 2% acham regular. E, em relação a creches, 100%
dos entrevistados disseram que não existe tal serviço.
Os entrevistados avaliam a qualidade de ensino
em 84% bom, 12% regular, 2% não existe e, 2% não
sabem. E, quanto a cursos de qualificação profissional
96% dos entrevistados disseram que não existem, 2%
consideram regular e, 2% bom.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre atendimento de saúde, atendimento ao
portador de deficiência, assistência social, creche,
qualidade de ensino e cursos de qualificação profissional,
os entrevistados elencaram o atendimento de saúde com
51%, depois qualidade de ensino com 47% e, 2%
assistência social.
Coleta de Lixo; Esgoto; Abastecimento de
Água; Transporte Coletivo e Urbanização: ao serem
questionados quanto a coleta de lixo e rede de esgoto em
sua comunidade, 100% dos entrevistados afirmaram que
tais serviços não existem. Quanto ao abastecimento de
água 49% dos entrevistados disseram não existir, 39%
consideram bom e, 12% regular. E, 100% dos
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entrevistados afirmaram que não existem os serviços de
transporte coletivo e urbanização das ruas.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre coleta de lixo, rede de esgoto,
abastecimento de água, transporte coletivo e urbanização
das ruas, 82% avaliaram o abastecimento de água como
item mais importante, 6% coleta de lixo, 6% transporte
coletivo, 4% rede de esgoto e 2% urbanização das ruas.
Área de Lazer/Esporte; Programação
Cultural; Limpeza de Ruas e Terrenos e Segurança
Pública: segundo 78% não existem áreas de lazer, 12%
afirmam que são áreas regulares, para 6% dos
entrevistados as áreas de lazer e esportes são boas, e para
2% ruim. Em relação à avaliação da programação cultural
100% dos entrevistados afirmaram que não existem. Para
74% o serviço de limpezas de ruas e terrenos não existe,
para 14% é regular, 8% não sabem e para 4% é bom. Com
relação a segurança pública, 51% dos entrevistados
disseram que não existe tal serviço, 19% afirma ser
regular, 14% ruim, para 8% é bom e, 8% não sabem.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre área de lazer/esporte, programação
cultural, limpeza de ruas e terrenos e segurança pública
67% disseram que é a segurança pública, 19% áreas de
lazer/esporte, 12% limpeza de ruas e terrenos e 2%
programação cultural.
Áreas Verdes; Arborização das Ruas; Praias
e Balneários; Rios e Lagos; Qualidade do Ar: as áreas
verdes foram avaliadas por 100% dos entrevistados como
inexistentes. Em relação a arborização de sua comunidade
para 96% dos entrevistados disseram que não existe, 2%
consideraram boa e, 2% não soube responder. Com base
nos questionários dos entrevistados 84% afirmam não
existir praias/balneários, 8% avaliaram como regular, 5%
disseram ser boas, 2% não sabe e, 1% ruim.
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Sobre os rios e lagos da comunidade, 80% dos
entrevistados avaliaram como bom e, 20% avaliaram como
regular. A qualidade do ar para 82% é boa e, 18% regular.
Ao serem questionados quais os itens mais importantes
dentre áreas verdes, praias/balneários, rios e lagos, e
qualidade do ar: 39% rios e lagos, 35% dos entrevistados
elencaram a qualidade do ar, 24% áreas verdes e, 2%
arborização das ruas.
Em relação a quem os entrevistados recorreriam
para melhorar os problemas da comunidade, 35%
recorreriam poder público, 33% parcerias com escolas e
outras instituições, 20% responderam lideranças
comunitárias, 8% lideranças religiosas e, 4% parcerias com
ONGs.
Capital Social
A primeira pergunta deste item é se o
entrevistado gosta da comunidade onde mora. Segundo os
mesmos 92% afirmam gostar de sua comunidade, 6%
disseram gostar parcialmente da sua comunidade e 2%
disseram não gostar. Quanto a convivência entre os
moradores da comunidade em sua maioria, isto é, 59% dos
entrevistados consideraram satisfatória, 39% é boa e,
apenas 2% dos entrevistados responderam que sua
convivência é ruim.
Com relação a avaliação sobre associação de
moradores e cooperativas de trabalho, 100% dos
entrevistados disseram que não existem em sua
comunidade. A atuação social das igrejas/organizações
religiosas para 37% dos entrevistados não existem, 31%
disseram ser regulares, 26% responderam que este item é
bom e, 6% afirmaram não saber.
Quanto a Bibliotecas, 100% dos entrevistados
disseram que tal serviço não existe na comunidade. Com
relação aos Clubes/Quadras de Eventos, 53% dos
entrevistados disseram que não existem este tipo de
serviço na comunidade, 29% apontam como regular, 10%
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consideram bom, 4% dizem ser ruim e, 4% não souberam
responder.
Em relação aos projetos sociais, 98% dos
entrevistados afirmaram não existir projetos sociais e, 2%
disseram se regular. E, em se tratando de movimentos
sociais 90% dos entrevistados disseram que não existem,
8% não souberam responder e, 2% acham ruim.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre associação de moradores, cooperativas
de trabalho, atuação social das Igrejas/organizações
religiosas, bibliotecas, Clubes/Quadra de eventos, projetos
sociais e movimentos sociais, 37% dos entrevistados
consideraram a atuação social das igrejas/organizações
religiosas como a mais importante, 17% a associação de
moradores, 14% os projetos sociais, 12% os
clubes/quadras de eventos, 10% os movimentos sociais,
6% as bibliotecas e, 4% cooperativas de trabalho.
Aqui também houve uma sondagem com relação
às Organizações Não Governamentais (ONGs) no que se
refere a existência dessas na comunidade e, 100% dos
entrevistados disseram não existir ONGs em sua
comunidade. Também foi questionado quanto a existência
de Instituições Filantrópicas/Religiosas e, 100% dos
entrevistados responderam que tais instituições não
existem em sua comunidade.
Os entrevistados foram questionados sobre com
que frequência sua família participa de ações da
comunidade (associações de moradores, ONGs, grupos,
etc.), e, 61% disseram que sua família participa às vezes,
29% disseram que participam na maioria das vezes e, 10%
disseram que sua família nunca participa. Mas, sondados
se participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 80% afirmaram que participariam, 14%
disseram talvez/depende e, apenas 6% não participariam.
A última questão do DSA foi com relação as
fontes de acesso à informação utilizadas pela família, onde
o mesmo poderia marcar mais de uma opção inclusive. Os
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resultados obtidos foram: 34% celular, 28% televisão; 25%
rádio canal aberto (AM e FM), 5% utiliza a internet como
forma de informação, 3% reuniões de associação de
bairro/organizações, 3% jornal e, 2% revista.
PLANO DE AÇÃO
Verificou-se que 47% dos entrevistados não
possui energia elétrica em sua residência o que prejudica a
qualidade de vida dos moradores, sendo fundamental a
instalação deste serviço à toda a comunidade.
Com relação ao saneamento da comunidade
onde a escola está inserida como PLANO DE AÇÃO
devem ser implantados em caráter de urgência a coleta de
lixo, bem como instalação de um aterro para destinação do
mesmo. O destino do esgoto é inexistente, sendo que devese implantar primeiramente fossas sépticas para depois ser
feito um sistema de tratamento adequado de maneira que
os resíduos da comunidade não contaminem os lençóis
freáticos tampouco os rios que a cercam uma vez que
100% das pessoas lançam esgoto de banheiro em céu
aberto. Com relação ao abastecimento de água são
necessárias implementações de sistema de tratamento de
água na comunidade.
Apesar dos entrevistados apontarem a qualidade
de ensino como boa (84%), não existe na comunidade
curso de qualificação profissional, sendo que a ação
necessária seria o oferecimento de cursos deste tipo na
comunidade ou o oferecimento de bolsas para que os
moradores pudessem cursar tais cursos em outros locais
sem que o sustento da família seja prejudicado.
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
A comunidade vila Barbosa está localizada no
município de Curuá a cerca de 46 km da sede do município
a qual passou por várias mudanças de acordo com
seguintes processos.
Primeiros moradores
Segundos os mais antigos, por volta de 1828 é
que surgiram os primeiros habitantes na localidade.
Residiam no local 06 famílias com um total de aproximado
de 36 pessoas que se fixaram nos dois lados do Rio
Amazonas. Vale lembrar que não tinha apenas um nome,
ou seja, para cada espaço ocupado se dava uma
denominação diferente:
Localidade Vera Cruz – ficava ao lado a margem
esquerda do rio Amazonas, nela morava a família do
senhor Belarmindo e a senhora Loca e filhos Flavio,
Oreliano, Floriano e Tiago.
Local Bela Cabana – que ficava na margem esquerda do
rio Amazonas, morava as famílias de Joaquim Grande e
sua esposa Elizia, o casal não possuía filhos. Morava ainda
a família do senhor Manoel Lage e sua esposa Ana Lage
com seu filho João, Benedito, Fernando, Lauro, Maria,
Maroca, Marina e Auzeria. E ainda a família de David e
dona Isabel com os filhos Eduardo, Pedro e Ermita.
Local chamado Tintina – localizado ao lado esquerdo do
rio Amazonas, morava a família de seu Manoel Santana e
sua esposa Marciana Barbosa com seus filhos Raimunda e
Antonio Barbosa.
Por fim no local chamado Santo Antonio da
Boa Vista na margem direita do rio Amazonas estava à
família de seu Galdino conceição e sua esposa Mariquinha
Pereira com seus filhos Benedita Conceição, Messias Lage
da Conceição e Dedé Correa da Conceição.
Com o passar dos anos surgiram outras famílias
na localidade como a do senhor Caetano Barbosa, a o
senhor Garça Barbosa, senhor José Barbosa e dona Ana
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Barbosa. Essas famílias habitavam no lado direito do rio
Amazonas. Nessa época, essas localidades perderam as
denominações antigas e passaram a serem chamadas VILA
BARBOSA. Tal denominação se deve ao fato de a mesma
ter na maioria dos moradores o sobrenome Barbosa, essa
iniciativa surgiu do senhor Manoel Santana Barbosa que
era tabelião nessa época e residia na comunidade. No
entanto, não existia registro histórico a respeito da criação
da comunidade, tendo somente relatos de seus moradores
que foram passando de geração a geração, ou seja, tivemos
acesso à identidade cultural de vila Barbosa por meio da
memória coletiva de seus moradores.
Atualmente vivem em torno de 79 famílias na
comunidade. Sendo que 13 famílias moram a margem
esquerda do rio Amazonas e 66 vivem a margem direita do
rio, somando um total de aproximadamente de 400 pessoas
residente na comunidade.
Vale enfatizar que a comunidade é marcada
pelas festas juninas, pelas festas comunitárias, religiosas e
também pelas programações esportivas realizadas na
região de várzea do município de Curuá. Hoje as festas são
realizadas nas sedes, que contam com a participação de
bandas de cidades vizinhas, muitos simpatizantes que vêm
de varias cidades, comunidades e também da sede do
município.
O que diz respeito à educação a comunidade de
vila Barbosa constitui um grande número populacional de
analfabetos surgindo a necessidade de alfabetizar as
crianças. Nessa época existiam duas pessoas que
ministravam aulas na comunidade que eram a senhora Inês
Barbosa e o senhor Eglantino Barbosa, os mesmos
trabalhavam na residência do senhor Flávio de Sousa, que
residia do outro lado do rio, um lugar chamado
Livramento, as aulas funcionavam em dois turnos manhã e
tarde em turmas multisseriadas. Porém, nos últimos anos a
comunidade virou um núcleo respaldado pela Secretaria de
Educação de Curuá no que se refere à educação de
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qualidade. Hoje na comunidade existem duas escolas
padrões Ministério da Educação (MEC). Sendo a Escola
Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental
“Bom Jesus” inaugurada em 1986 e a Escola Municipal de
Educação Infantil e Ensino Fundamental “Eglantino
Maciel Barbosa”, que possuem um grupo de funcionários
qualificados em várias áreas da educação.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Perfil geral dos entrevistados e de sua família
Dos 77 entrevistados na comunidade de Vila
Barbosa 61% são do sexo feminino e 39% do sexo
masculino. No que diz respeito à idade, 23% dos
entrevistados têm de 41 a 50 anos, 22% de 18 a 30 anos,
22% de 31 a 40 anos, 19% está entre a faixa etária de 65
ou mais anos e 13% de 51 a 64 anos. A maioria dos
entrevistados, 88% se consideram pardos, 5% brancos, 5%
negros e apenas 1% caboclo. Todos são brasileiros, em sua
maioria são paraenses (66,2%), 31,2% piauienses, 1,3%
nascidos no Amazonas e, 1,3% nascidos em Alagoas.
Sendo que 93,3% são naturais do município de Alenquer,
2,6% do município de Óbidos, 2,6% da cidade de Manaus
e apenas 1,3% Fortaleza.
As entrevistas mostraram ainda que em termos
de escolaridade, 57,1% dos entrevistados possuem apenas
o ensino fundamental incompleto, seguidos de 13% que
não sabem ler/escrever, 13% com ensino fundamental
completo, 6,5% sabe ler/escrever, mas não frequentou a
escola, 5,2% com ensino médio completo, 2,6% com
ensino médio completo e 2,6% com ensino superior
incompleto. A escola pública foi o tipo de instituição
escolar que a maioria frequentou, ou seja, 85,14 % e, a
escola privada apenas 9,46% frequentaram, 4,05% não
frequentaram escola e 1,35% estudaram em instituições
como SESI/SENAI/SENAC. Quanto a ocupação principal
pode-se observar que a maioria dos entrevistados, isto é,
53% são extrativistas, 23% são aposentados, 14% servidor
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público, 5% autônomo, 3% possuem outros tipos de
ocupações e 1% é empregado não servidor público.
A maioria dos entrevistados, 87% residem na
comunidade a mais de 10 anos, 5% residem de 5 a 10 anos,
5% de 1 a 5 anos e 4% vivem na comunidade a menos de 1
ano. A quantidade de pessoas que moram na casa
pesquisada teve como resultado que em 31% dos
domicílios são de 6 ou mais pessoas, 31% de 2 a 3 pessoas,
27% de 4 a 5 pessoas e apenas 10% é somente uma pessoa.
Com base no grau de parentesco dos entrevistados 44%
das pessoas são pai/mãe/filhos, 17% possuem outros tipos
de graus de parentescos, 13% são casais, 13%
pai/mãe/filhos/agregados, 6% mãe/filhos, 5% pai/filhos e
1% avós/netos.
O número de pessoas que fazem algum tipo de
refeição no domicílio é de 32% de 2 a 3 pessoas, 32% de 6
ou mais, 26% de 4 a 5 pessoas e 9% é somente uma
pessoa. Dentre os que moram no domicílio e trabalham
44,16% somente 1 pessoa que trabalha, 36,36% de 2 a 3
pessoas trabalham, 14,29% nenhuma trabalha e 5,29% de 4
a 5 trabalham. Das pessoas que moram na casa 34% não
ter menores de 18 anos, 32% tem de três ou mais, 17% tem
dois menores de 18 anos e 17% apenas tem apenas um
menor de 18 anos. A pesquisa demonstrou que a
quantidade de menores que contribuem com o sustento
familiar é pouca, pois 92% disseram que nenhum
adolescente contribui, 4% afirmaram que apenas um
menor contribui e, os outros 4% somente dois menores de
18 anos ajudam na renda familiar.
A pesquisa mostra que 57% da renda total da
família está entre 1 a 2 salários mínimos, 32% menos de 1
salário mínimo mensal/renda ocasional, 5% sem renda e
5% mais de 2 a 3 salários mínimos. Desta forma, a origem
da renda se dá da seguinte forma: 28% pesca, 20%
possuem outros meios de origem da renda, 20% programas
sociais, 16% aposentadoria pública, 14% empresa pública
e 2%autônomo.
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Os moradores menores de 18 anos que não tem
certidão de nascimento são poucos, pois somente 2,6%
responderam que apenas um não tem certidão de
nascimento, 1,30% não soube responder e a grande
maioria 96,1% afirmaram que não existe nenhum morador
sem certidão de nascimento. Em contrapartida a
quantidade de moradores maiores de 18 anos sem carteira
de identidade é de 35%, CPF 32% e título de eleitor 32%.
Perfil Geral Domiciliar
Ao questionar quanto a família possuir
documento de propriedade do terreno onde residem,
80,52% responderam não ter tal documento, 12,99% disse
ter documento de propriedade do terreno e, 6,49% não
souberam responder. Sobre o terreno dos domicílios,
93,1% encontra-se em área inundável (várzeas, igapó) e
3,9% em áreas marginais de rios sujeito a fenômenos de
“terras caídas”. Do total de questionários aplicados quanto
a situação do domicílio, 70,13% são próprios, 23,38% a
família residente só tem a posse, 3,9% tais domicílios
foram cedidos para que os mesmos morassem e, 2,6% dos
entrevistados seus terrenos estão em área de assentamento
rural.
O tipo de construção das casas de 87,01% dos
entrevistados é de madeira, 9,09% são de outros tipos,
2,6% de palheira e, 1,3% de alvenaria. Entre os cômodos
que a casa possui estão: 30% quartos de dormi, 20% jirau,
19% cozinha, 16% banheiro e 15% sala. Eles ainda
responderam se utilizam sanitários ou banheiros para
dejeções e o resultado obtido foi: 98,7% possuem
sanitários do lado de fora da casa e, 1,3% disseram possuir
banheiros dentro do domicílio.
Em termos de infraestrutura e serviços:
O meio de transporte mais utilizado pelos
entrevistados é a canoa/bajará com 50,99%, a pé 43,71%,
cavalo/jegue/mula 3,97% e barca/balsa/lancha com 1,32%.
Com relação a energia elétrica 73% responderam que há
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energia em suas casa e, apenas 17% responderam que não
tem esse serviço. A fonte de energia utilizada por 78% dos
entrevistados é o gerador a diesel e, 22% utilizam outras
fontes. Em termos de recursos utilizados para o
abastecimento de água, 88,31% usam o rio açude, lago,
igarapé ou nascente e, 11,69% micro abastecimento
comunitário (poço artesiano).
A água consumida por 60% dos entrevistados
não possui nenhum tipo de tratamento, 21% é clorada,
12% filtrada, 5% fervida e 3% não souberam responder. A
pesquisa mostra ainda que 90,91% lança o esgoto do
banheiro/sanitário a céu aberto/vala, 7,79% rio/canal/valão
e somente 1,30% em fossa séptica. A questão do lixo entre
os entrevistados demonstra que 75,32% acondiciona o lixo
em recipiente aberto e, 24,68% em recipiente fechado. E,
100% dos entrevistados afirmaram que tem a queima do
lixo como destino final do mesmo.
A grande parcela dos entrevistados, ou seja,
83,12% não fazem nenhum tipo de reaproveitamento do
lixo, e apenas 16,88% dos entrevistados disseram fazer
algum tipo de reaproveitamento, no qual desse total 92%
reaproveitam no quintal para adubo e 8% utilizam os
dejetos de animais para adubo ou energia. A coleta seletiva
não existe para 76,62% e, não souberam responder 23,38%
dos entrevistados. Com isso o recolhimento de lixo da
comunidade para 83,12% não existe, 6,49% responderam
que é realizado uma vez por semana, 5,29% duas vezes por
semana, 3,9% todo dia e 1,3% três vezes por semana.
Qualidade de vida comunitária
Em termos de qualidade de vida temos os
seguintes itens abaixo:
Saúde; Assistência Social e Ensino: na questão
saúde foi elencada, para os últimos 12 meses os seguintes
casos de doenças no domicílio: 37,5% diarreia, 17,5% não
houve casos de doenças no domicílio, 15% verminoses,
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11,67% outras viroses, 5% doenças respiratórias, 3,3%
problemas ósseos e/ou de articulação, 2,5% problemas de
pele, 2,5% problemas do coração, 1,67% dengue, 0,83%
leptospirose, 0,83% hepatite, 0,83 diabetes e 0,83%
malária. Ao serem questionados qual atendimento de saúde
que procuram em caso de doenças, os entrevistados
disseram que: 40,26% procuram o posto de saúde, 28,57%
hospital público, 12,99% curandeiros/benzedeiras, 10,39%
agentes comunitários de saúde, 5,19% farmácia e, 1,3%
médico do plano de saúde. Em relação ao atendimento de
saúde 59,7% consideraram como regular, 10,39% disseram
não existir, 6,49% acham bom e, 5% não souberam opinar.
Com relação ao atendimento ao portador de
deficiência, 78,8% dos entrevistados disseram não existir,
19,2% não soube informar e, apenas 1,9% informaram que
consideram tal serviço ruim. Quanto a assistência social na
comunidade 44,16% dos entrevistados não souberam
avaliar este tipo de atendimento, 19,48% avaliaram como
regular, 19,48% disseram não existir, 11,69% ruim e
apenas 5,19% disseram que o atendimento é bom. Com
relação as creches 38,96% dos entrevistados disseram não
existir creche em sua comunidade, 23,38% acham os
serviços destas regulares, 18,18% não souberam informar,
11,69% consideram os serviços da creche bom e, 7,79%
consideram ruim.
Sobre a qualidade do ensino 67,53 % dos
entrevistados avaliam como bom, 19,48% regular e,
12,99% não souberam responder. Ao serem questionados
quanto haver cursos de qualificação profissional e como
estes avaliam, 55,84% disseram que esse tipo de serviço
não existe na comunidade, 27,27% não souberam
informar, 14,29% afirmaram ser regular, e, 2,6%
consideraram bom.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre atendimento de saúde, assistência
social, creche, qualidade de ensino e cursos de qualificação
profissional, os entrevistados elencaram o atendimento de
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saúde com 71,43% como o serviço mais importante,
seguido de 25,97% para qualidade de ensino; 1,3% creche
e, 1,3% cursos de qualificação profissional.
Coleta de Lixo; Esgoto; Abastecimento de
Água; Transporte Coletivo e Urbanização: dentre o
grupo de serviços elencados acima, foi solicitado que os
entrevistados avaliassem os mesmos. Quanto a coleta de
lixo em Vila Barbosa 72,73% dos entrevistados disseram
que não existe tal serviço, 22,08% não soube informar,
2,6% considera regular, 1,3% ruim e, apenas 1,3% bom.
Em relação a rede de esgoto, 80,52% dos entrevistados
afirmaram que não existe rede de esgoto, 15,58% não
soube informar, 2,6% consideraram regular e, 1,3%
disseram ser ruim. Para os entrevistados em relação ao
abastecimento de água 70,13% disseram ser bom, 22,08%
regular, 2,6% ruim, 2,6% disseram que tal serviço não
existe e, outros 2,6% não souberam informar.
A maioria dos entrevistados 40,26% avaliaram o
transporte coletivo como bom, 25,57% regular, 24,68%
disseram que não existe, 5,19% não souberam informar e
3,9% afirmaram ser ruim. Para 83,12% dos entrevistados
não existe urbanização das ruas, 14,29% não souberam
responder e apenas 2,6% avaliaram como regular.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre coleta de lixo, esgoto, abastecimento de
água, transporte coletivo e urbanização, os entrevistados
elencaram com 87,01% o abastecimento de água, 6,49% a
coleta de lixo, 5,19% transporte coletivo e, com 1,3% a
rede de esgoto.
Área de Lazer/Esporte; Programação
Cultural; Limpeza de Ruas e Terrenos e Segurança
Pública: para 55,84% dos entrevistados as áreas de lazer e
esportes de Vila Barbosa são boas, 18,18% consideram
regular, 11,69% não souberam responder, 7,79% acha ruim
e, 6,49% disseram que não existem áreas de esporte e

1296

lazer. Em relação a avaliação da programação cultural
48,05% avaliam como boa, 18,18% regular, 15,58% não
sabem responder, 11,69% disseram não existir e, 6,49%
consideraram ruim.
Para 45,45% o serviço de limpezas de ruas e
terrenos não existe, 15,58% acham bom, 14,29%
consideram regular, 12,99% não sabem responder e,
11,69% disseram ser ruim. Quanto a segurança pública
76,62% dos entrevistados avaliaram este item como não
existente em Vila Barbosa, 11,69% não souberam
responder, 5,19% disseram ser ruim, 5,19% acham regular
e, apenas 1,3% consideram bom.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre áreas de lazer e esporte, programação
cultural, limpeza de ruas e terrenos, e segurança pública os
entrevistados elencaram com 51,95% as áreas de esporte e
lazer, seguida de 22,08% para programação cultural,
19,48% segurança pública e, 6,49% para limpeza de ruas e
terrenos.
Áreas Verdes; Arborização das Ruas; Praias
e Balneários; Rios e Lagos; Qualidade do Ar: as áreas
verdes foram avaliadas por 35,06% dos entrevistados
como boas, 28,78% ruim, 15,58% não souberam
responder, 14,29% disseram que não existem e, 14,29%
acham regular. Para 77,92% dos entrevistados a
arborização das ruas é avaliada como não existente,
16,88% não sabem responder, 2,6% consideram ruim,
1,3% acham boa e, 1,3% regular. Com base nos
questionários dos entrevistados 98,70% avaliaram como
não existente praias/balneários e, apenas 1,30% não
souberam responder.
Os rios e lagos foram avaliados por 88,31%
como sendo bons, 7,79% consideram regular, 2,6% não
souberam responder e, 1,3% avaliaram como ruim. A
qualidade do ar para 88,31% foi considerada boa, 10,39%
acha regular e, 1,3% não souberam responder.
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Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre áreas verdes, arborização das ruas,
praias e balneários, rios e lagos e qualidade do ar, 61,04%
dos entrevistados afirmam ser os rios e lagos o item mais
importante, seguido com 24,68% as áreas verdes, 9,09%
qualidade do ar, 3,9% arborização das ruas e, 1,3% praias
e balneários.
Em relação a quem os entrevistados recorreriam
para melhorar os problemas da comunidade, 87,01%
recorreria ao poder público, 5,19% lideranças
comunitárias, 3,9% parcerias com escolas e outras
instituições, 2,6% lideranças religiosas e 1,3% parcerias
com empresas.
Capital Social
A primeira pergunta deste item é se o
entrevistado gosta da comunidade onde mora. Segundo os
entrevistados 98,7% afirmam gostar de sua comunidade e,
apenas 1,3% disseram gostar parcialmente da sua
comunidade. Em termos de convivência entre os
moradores da comunidade, 64,94% dos entrevistados
alegaram ser muito boa, 25,67% disseram ser satisfatória e,
apenas 9,09% disseram que tal convivência era ruim. E,
sobre associação de moradores, 37,66% dos entrevistados
disseram que não existe em sua comunidade, 20,78% não
souberam responder, 16,88% avaliam como ruim, 12,99%
regular e 11,69% disseram ser boa.
Ao serem questionados como os mesmos
avaliam a questão de cooperativa de trabalho, 36,36%
disseram não existir em sua comunidade, 24,68% não
souberam responder, 20,78% acham regular, 10,39%
afirmam ser ruim e, 7,79% disseram ser boa.
Sobre a atuação social das Igrejas/organizações
religiosas 57,14% dos entrevistados consideraram boa em
sua comunidade, 28,57% regular, 10,39%, não souberam
responder, 2,60% ruim e 1,3% disseram que tal atuação
não existe em sua comunidade.
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Neste item também foi questionado quanto as
Bibliotecas e, 33,77% dos entrevistados disseram que não
existem bibliotecas em sua comunidade, 23,38% não
souberam responder, 22,08% acham regular, 19,48% bom
e 1,30% ruim. Da mesma forma se questionou quanto os
Clubes/Quadras de Eventos existentes em Vila Barbosa e,
49,35% dos entrevistados acham bons, 25,97% dos
entrevistados consideraram como regular, 15,58% não
souberam responder, 5,19% disseram não existir e 3,9%
acham ruim. Quanto aos projetos sociais existentes na
comunidade, 53,25% afirmaram não saber sobre projetos
sociais, 16,88% acham regular, 15,58% disseram que não
existem, 9,09% consideram ruim e, 5,19% definiram os
projetos sociais existentes como bons.
Em relação a atuação dos movimentos sociais
em Vila Barbosa, 36,36% dos entrevistados afirmaram não
saber, 25,97% avaliaram como regular, 14,29% disseram
ser bom, 11,69% acham ruim e, 11,69% disseram que não
existe atuação de movimentos sociais em sua comunidade.
Ao serem questionados quais desses itens
consideram mais importantes 55,84% dos entrevistados
consideraram a atuação social das igrejas/organizações
religiosas como a mais importante, 27,27% os
clubes/quadras de eventos, 5,19% associações de
moradores, 3,9% cooperativas de trabalho, 3,9% as
bibliotecas, 2,6% projetos sociais e 1,30% movimentos
sociais.
Aqui também houve uma sondagem com relação
às Organizações Não Governamentais (ONG’s) no que se
refere a existência dessas na comunidade e, 62,34% dos
entrevistados disseram não existir ONG’s em sua
comunidade, 37,66% não souberam responder se existem
ações de ONG’s em sua comunidade. Também foi
questionado quanto a existência de Instituições
Filantrópicas/Religiosas e, 53,25% dos entrevistados
responderam que tais instituições não existem em sua
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comunidade, 44,16% não souberam e apenas 2,6%
disseram que não existem.
Os entrevistados foram questionados sobre com
que frequência sua família participa de ações da
comunidade (associações de moradores, ONG’s, grupos,
etc.)? E, 49,35% disseram que sua família participa às
vezes, 25,97% disseram que sua família nunca participa e
24,68% disseram que participam na maioria das vezes.
Mas, sondados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 57,14% afirmaram que
participariam, 24,68% disseram talvez/depende e, 18,18%
não participariam.
A última questão do DSA foi com relação as
fontes de acesso à informação utilizadas pela família, onde
o mesmo poderia marcar mais de uma opção. Os
resultados obtidos foram: 51,75% rádio canal aberto (AM
e FM), 44,06% televisão, 1,4% reuniões de associação de
bairro/organizações, 1,4% jornal e 1,4% internet.
PEDEOP
a) Local de trabalho: nestas escolas a maioria
dos docentes são homens (66,7%) de faixa etária variando
entre 18 a 30 anos, sendo que a maioria é contratada
(66,7%), apresentando estes 1 a 5 anos trabalhando a partir
de contrato (100%), lecionam nas séries iniciais do ensino
fundamental (83,3%) atuam em turmas multisseriadas e
não exercem outra atividade na escola e nem lecionam em
outras escolas.
b) Formação e motivação: A maioria dos
professores está cursando uma graduação (50%), sendo a
maior parte (75%) do tipo licenciatura plena, distribuídos
em
cursos
de
história/geografia,
pedagogia,
biologia/química e matemática/física (25% cada). Em
relação à instituição todos cursam em unidades federais e
de forma presencial. Quanto à formação continuada,
66,7% responderam não ter participado de cursos de
capacitação e consideraram plenamente adequados
(66,7%) os programas das disciplinas que lecionam.
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Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (50% muito importante ou regular);
2º) falta de mecanismos de cobrança, especialmente por
parte do estado e município, falta de possibilidades
operacionais em função da distância física (50% muito
importante), falta de comunicação e divulgação dos cursos
na escola, falta de compromisso institucional com a
formação docente, falta de vontade e motivação pessoal,
falta de programas de incentivos por parte das secretarias
de educação (66,7% muito importante); 4º) falta de
possibilidades operacionais em função da distância, falta
de tempo em função de composição de carga horária em
duas ou mais escolas (33,3% muito importante, importante
e regular).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (50% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
de interesse (50% muito importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola, temáticas novas e/ou
diversificadas, interesse pessoal, melhoria do desempenho
profissional (100% muito importante); 4º) Incentivo por
parte da Secretaria de Educação (66,7% muito importante).
Todos desejam a oferta de cursos, mas não
indicaram qual.
Quanto aos fatores que motivam professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos,
qualificação e atualização de conteúdos específicos,
número adequado de alunos em sala de aula, (66,7% muito
importante); 2º) Recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratório, tempo destinado à
disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
melhores salários, salas de aula adequadas, trabalhar em
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um só local de articulação entre alunos, professores e
gestores, bom desempenho dos alunos, possibilidade de
assumir cargos administrativos, atuação em processo de
gestão participativa (100% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação
professor-aluno, merenda escolar, salas de aula adequadas
(33,3% muito importante, importante ou regular); 2º)
convívio social, programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos, metodologia de ensino voltada para a memorização
do conteúdo, integração dos espaços de cidadania escolacomunidade, maior inclusão social, facilidade de acesso a
informação via internet, facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer, aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas, acesso a fontes
bibliográficas variadas, facilidade de deslocamento para a
escola (66,7% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 33,3% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam, incorporam-nas em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
tema indicado: ética, pluralidade cultural, meio ambiente,
saúde, orientação sexual e trabalho e consumo. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Matemática, Geografia,
História e Português (19,4% cada), seguido de Ciências
(16,1%) e Estudos Amazônicos (6,5%). Os professores
afirmaram não trabalhar temas transversais em parceria
com outras instituições. O curioso é que todos os
entrevistados alegaram desconhecer o projeto político
pedagógico da escola, e por conta disso, não sabem se ele
contempla os temas transversais. Todos se sentem
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motivados em participar desses eventos, e a maioria dos
alunos estaria altamente motivada a participar (66,7%
muito alta), principalmente na seguinte escala de
prioridade: 1º) Violência (doméstica, escolar, gangues, etc)
2º) meio ambiente da região (floresta amazônica,
biodiversidade),
problemas
ambientais
locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc), problemas
ambientais globais, cultura regional (música, dança, festas,
literatura, etc), saúde do corpo e saúde mental, bem estar
social (família, religião, preconceitos, etc), (83,3%
importante); 3º) doenças sexualmente transmissíveis, sexo,
gravidez e drogas (50% importante); 4º) Saúde (doenças
crônicas, câncer, diabetes, hipertensão, etc) (66,7%
importante); 5º)questões étnicas (indígenas, quilombolas,
etc) (83,3% regular); 6º) violência sexual (pedofilia,
exploração sexual, etc), equipamentos tecnológicos e
eletrônicos, cultura globalizada (hip hop, funk, grafite,
etc), (83,3% importante); 7º) vestuário e veículos (50%
importante ou regular); 8º) profissão, renda e emprego,
línguas locais (oriundas das famílias tupi-guarani, jê,
karib) (33,3% pouco importante). No contexto escolacomunidade, o principal tema mencionado como
importante para ser trabalhado transversalmente foi meio
ambiente (100%).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula, biblioteca e laboratório de
ciências para seu uso cotidiano. A maioria (83,3%) alegou
usar costumeiramente as salas de aula. Como não existem
outros espaços como sala multimídia, as questões
referentes a esse item não foram assinaladas. Todos os
entrevistados afirmaram não usar recursos de tecnologia da
informação e comunicação e não utilizam recursos de
informática e da internet como apoio às atividades de suas
disciplinas. Não há captação de projetos pela escola, não
há materiais audiovisuais de apoio pedagógico, apenas
alguns professores (66,7%) já receberam cursos de
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capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático. Para suprir essa necessidade, 50% dos
professores produzem seu próprio material didático com
recursos disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas,
animais, etc).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico é adequado
(66,7%), composto principalmente de: literatura infantil e
livros didáticos (30,8% cada), jornais e revistas (23,1%) e
literatura juvenil e brasileira (7,7%). A maior parte
(66,7%) afirmou que os alunos utilizam a biblioteca como
apoio aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos, alguns
professores afirmaram (33,3%) serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Secretaria Municipal de
Educação (50%) e utilizados pelos professores (83,3%).
Além destes, outros livros são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares
(66,7%) e que têm como critério principal empregado para
a apresentação dos conteúdos (38,5%). O fato de
contribuírem em sua maior parte (100%) para o alcance
dos objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam em
sua maioria (100%) a metodologia de ensino centrada na
memorização e oferecerem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos (83,3%), são ricos
em relação ao conteúdo e a apresentação (83,3%),
privilegiam conhecimentos teóricos em relação aos
conhecimentos práticos (50%), não estão defasados em
relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem (100%) e estimulam a multidisciplinaridade
(100%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (100%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(83,3%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (100%), aprofundando os conteúdos
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trabalhados em sala de aula (66,7%), contemplam a
realidade e os elementos culturais locais (66,7%) e estão
parcialmente adequados às orientações curriculares oficiais
(66,7%).
PLANO DE AÇÃO
Para a escola Eglantino Maciel Barbosa optou-se
por traçar um plano de aquisição de novos exemplares de
livros para incrementar o acervo da biblioteca já existente,
essa escolha deu-se por dados encontrados no PEDEOP
que diziam que os livros não são adequados e que os
alunos não os utilizam como auxilio em seus estudos.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF ANTONIO GOMES MARINHO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15519414
EMEIF ANTONIO GOMES MARINHO
Infantil e Ensino Fundamental
CURUÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Antônio Gomes Marinho, 100%
dos entrevistados declararam não existir coleta de lixo.
Com isso, 100% queimam o lixo.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito rio, açude, lago ou igarapé em 100% dos casos. Dos
entrevistados, 100% declaram que a água é tratada com
cloro.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
existir a rede de esgoto. Com isso, 100% destinam dejetos
em vala/a céu abertos.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
69,8%, seguida dos que possuem ensino fundamental
completo (15,1%); os que possuem ensino superior
completo (9,4%); 3,8% possuem ensino superior completo
e 1,9% não sabem ler nem escrever.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (39,1%), seguida por problemas de pele (26,6%);
23,4% viroses; 10,9% problemas do coração.
As declarações mostram que 73,6% recorrem a
postos de saúde para seu atendimento e 26,4% recorrem a
agentes comunitários de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 69,8% dos
entrevistados consideram bom; 28,3% regular e 1,9%
consideram ruim. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 100% dos entrevistados
declararam não existir; 100% declaram não existir
assistência social.
Outro dado de avaliação foi a qualidade do
ensino, onde os resultados mostraram que 71,7%
consideraram bom e 28,3% regular.
Habitação
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Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 37,7% afirmaram não possuir documento de terreno;
37,7 não souberam responder e 24,5% possuem.
Questionados sobre as características do terreno, 100%
vivem em várzea. Já se a casa onde moram é própria,
cedida, alugada, dente outros, 98,1% dizem que a casa
onde moram é própria e 1,9% proveniente de posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria usa canoa/bajara e anda a pé (32,7% cada); 24,1
utilizam outros transportes e 10,1% utilizam
cavalo/jegue/mula.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 62,3% relatam que o
abastecimento de água é bom; 37,7% regular.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram não existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 100%
das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha. Quanto à renda familiar,
52,8% recebem menos de 1 salário mínimo;35,8%
recebem de 1 a 2 salários mínimos; 9,4%não possuem
renda e 1,9% possuem renda de mais de 2 a 3salários
mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
consideram a segurança pública inexistente. Tais dados
fornecem base para a inferência de que há ocorrência de
violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Com relação à comunidade onde moram 100%
disseram que sim, isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
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local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 52,8%
responderam quenunca participam; 34% às vezes e 13,2%
na maioria das vezes. Se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 62,3% disseram que sim;
30,2%talvez/depende e 7,5% não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (50,9%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para
49,1% o item mais importante é a qualidade de ensino.
(Figura 450)

Figura 450. Item considerado mais importante pelos
entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 100% consideram áreas de lazer/ esporte.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 50,9% consideram mais importante a
qualidade do ar; 32,1% áreas verdes e 17%rios e lagos.
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PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação para essa comunidade
optou-se por escolher realizar o resgate de memória local,
e a pesquisa e diagnostico da estrutura e organização
pedagógica para detectar os problemas na escola da
comunidade; no entanto o questionário aplicado à
comunidade auxiliou na primeira das ações que consiste
em reunir os comunitários e para escolher uma
representação e reivindicar junto à prefeitura sua área de
esporte e lazer, prioridade para 100% dos entrevistados.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF HIGINO MAIA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15520293
EMEIF HIGINO MAIA
Infantil e Ensino Fundamental
CURUÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO

SOCIOAMBIENTAL

-

DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Higino Maia, a coleta de lixo
não existe (100%). Com isso, o lixo é em 100% queimado.
Água: Quanto à fonte de abastecimento: 100%
afirmaram que provém de micro abastecimento
comunitário. Dos entrevistados 52,4% afirmaram que a
água é tratada;as formas de tratamento são: 47,6% outras;
38,1% filtrada e 14,3% clorada.
Esgoto: 100% afirmaram a não utilização deste
serviço. Quanto ao destino do esgoto: 76,2% utilizam vala/
a céu aberto e 23,8% fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
que possuem ensino fundamental completo (71,4%); 14%
ensino médio incompleto; 4,8% cada, ensino superior
completo e ensino médio completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que 43,3%
responderam ter ocorrido doençasnos últimos 12 meses.
No entanto, as doenças de maior ocorrência foram: 16,7%
verminose; 10% malária; 6,7% cada, doenças respiratórias;
dengue; 3,3% cada,outros; doenças mentais; problemas
ósseos/ articulação; diarréia; hepatite;8,3% hepatite; com
6,7% cada, viroses; problemas respiratórios e verminoses;
com 3,3% cada, problemas de pele; problemas do coração;
problemas ósseos/ articulação.
As declarações mostram que 100% recorrem
aposto de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 61,9%
considera bom; 23,8% regular; 14,3% ruim.
Quando questionados sobre atendimento ao
portador de deficiência, 100% afirmam não existir.Quando
questionados sobre a assistência social, 61,9%consideram
regular; 38,1% bom. Outro dado de avaliação foi a
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qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
71,4% consideraram bom; 28,6% regular.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 81% dos casos entrevistados não possuem
documentação; 19% sim. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme e nenhum
em áreas inundáveis. Já quando questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dentre outros,
100% dizem que a casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria (19,6%) a pé; 15,5% moto; 13,4% canoa/bajara;
12,4% moto- táxi; 11,3%bicicleta; 9,3% cada carroça/
carro de boi e ônibus; 8,2% carro e 1 % cavalo/jegue/
mula.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 95,5% consideram bom;
4,5% regular.
Urbanização das ruas: 100% afirmaram não
existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
A respeito da quantidade de menores de 18 anos
que contribuem com a renda familiar, seguem as respostas:
51,1%dos entrevistados afirmaram nenhum, 33,3% um
menor apenas; 9,5% dois a três.
Analisando os gráficos, percebe-se que 52,4%
possuem de um a dois salários mínimos; 28,6% menos de
um salário mínimo e com 9,5% cada, mais de dois a três
salários mínimos; mais de três a cinco salários mínimos.
Cultura e lazer
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Segurança pública: 65% consideram rim; 25%
regular; 8,3%e 1,3%afirma não existir e 1,7% classifica
como bom.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram,,não consta. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência a família participa de
ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 42,9% às vezes; 38,1% na maioria das vezes
e 19% nunca. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiam a comunidade, 66,7%
responderam que não; 28,6% sim e 4,8% talvez/ depende.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (81%) o aspecto
mais importante é o atendimento de saúde, seguido de
9,5% cada, curso de qualificação profissional e qualidade.
(Figura 451)

Figura 451. Item considerado mais importante
pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 95,2% responderam segurança pública e
4,8% limpezas de ruas e terrenos. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas verdes, arborização das ruas, praias, rios e
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lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
81% qualidade do ar; 14,3% rios e lagos e 4,8% áreas
verdes.
PLANO DE AÇÃO
O resgate da memória local deve ser executado
para que a história da comunidade fique viva e armazenada
sobre forma de livro ou apostila. Em seguida a Pesquisa e
Diagnóstico da Estrutura e Organização Pedagógica da
Escola Pública da comunidade também devem ser
realizados e diante disso novas ações poderão ocorrer.O
plano de ação sugerido para essa comunidade foi destinar
adequadamente seus dejetos bem como melhorar a
qualidade da água para consumo uma vez que o maior
número de relatos de doenças foram verminoses, o que
direta ou indiretamente esta ligada a condições de higiene
e saúde.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15542360
EMEIF NOSSA SENHORA DE FATIMA
Infantil e Ensino Fundamental
CURUÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Perfil geral dos entrevistados e de sua família
Com base nos 30 questionários aplicados 83%
dos entrevistados são do sexo feminino e 17% do sexo
masculino. No que diz respeito à idade 34% dos
entrevistados tem de 18 a 30 anos, 23% têm de 31 a 40
anos, 17% de 51 a 64 anos, 13% está entre a faixa etária de
65 ou mais, 10% de 41 a 50 anos, e 3% está entre a faixa
etária de até 17 anos, sendo que 73% se consideram
pardos, 20% negros e, 7% brancos. Todos são brasileiros,
do estado do Pará, onde 73,3% são naturais do município
de Alenquer e, 13% de Curuá.
Em termos de escolaridade 67% dos
entrevistados possuem apenas o ensino fundamental
incompleto, 13% tem ensino fundamental completo, 10%
não sabe ler/escrever, 7% tem ensino médio incompleto e,
3% ensino médio completo. A escola pública foi o tipo de
instituição escolar que a maioria frequentou, ou seja, 90%
e, 3% não frequentou escola. Em relação à ocupação
principal 23% dos entrevistados são extrativistas, 23%
possuem outras ocupações, 17% é sem ocupação, 17% são
aposentados, 13% são servidores públicos e 7% atuam na
agropecuária.
Em relação aos dados referentes à família
destaca-se:
A maioria dos entrevistados, 90% residem na
comunidade a mais de 10 anos, 4% menos de 1 ano, 3%
residem a mais de 5 a 10 anos e, 3% de 1 a 5 anos. Quanto
à quantidade de pessoas que moram na casa, 37% dos
domicílios têm de 6 ou mais pessoas, 33% de 4 a 5 pessoas
e 30% 2 a 3 pessoas. Com base no grau de parentesco dos
entrevistados,
60%
são
pai/mãe/filhos,
17%
pai/mãe/filhos/agregados, 13% mãe/filhos, 7% são outros
e, 3% avós/netos.
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Em relação à quantidade de pessoas que fazem
algum tipo de refeição no domicílio, 43% de 4 a 5 pessoas,
37% dos domicílios tem de 6 ou mais pessoas que fazem
refeições e, 20% 2 a 3 pessoas. Dentre a questão de
trabalho dos que moram na casa 46% de 2 a 3 pessoas
trabalham, 20% 1 pessoa trabalha, 20% de 4 a 5 trabalham,
7% nenhuma trabalha e, 7% 6 ou mais pessoas trabalham.
Das pessoas que moram na casa e que são menores de 18
anos, em 43% dos domicílios existem de três ou mais
menores de 18 anos; 34% há só um é menor de 18; em
20% dos domicílios existem apenas dois menores de 18
anos e, em 3% não há menores de 18 anos.
Ainda com relação aos menores de 18 anos,
quando questionados com relação se estes menores
contribuem com o sustento familiar, a pesquisa
demonstrou que 70% dos adolescentes não contribuem
com o sustento familiar; em 17% dos domicílios apenas
um menor contribui; 7% três ou mais menores de 18 anos
contribuem e, em 6% dos domicílios dois menores
contribuem com o sustento familiar. Sendo que, a pesquisa
mostrou que 43% da renda total da família é de 1 a 2
salários mínimos, 40% menos de 1 salário mínimo
mensal/renda ocasional e, 17% mais de 2 a 3 salários
mínimos. E, a origem da renda total da família é: 31%
autônomo, 21% programas sociais, 21% empresa pública,
15% aposentadoria pública, 6% outros, 3% empresa
privada e, 3% aposentadoria privada.
A pesquisa questionou o entrevistado quanto à
existência no domicílio de moradores menores de 18 anos
sem certidão de nascimento e, todos os entrevistados
afirmaram que nenhum menor de 18 anos não tem este
documento. Quanto a maiores de 18 anos sem documentos
como: certidão de nascimento, carteira de identidade, CPF
e título de eleitor, nos domicílios pesquisados teve-se 33%
sem CPF, 33% sem título de eleitor, 30% sem carteira de
identidade e, 4% sem certidão de nascimento.
Perfil geral domiciliar
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Ao serem consultados quanto à propriedade do
terreno onde vivem, se os mesmos possuíam o documento
de propriedade do terreno, 87% afirmaram não possuir;
10% dos entrevistados disseram possuir algum documento
de propriedade; e, 3% não soube responder. Em termos de
localização dos terrenos domiciliares todos estão
localizados em terra firme. Sobre a situação do domicílio,
50% dos entrevistados disseram ser próprio, 37% cedido,
10% posse e, 3% é assentamento rural.
O tipo de construção das casas é de 77%
madeira, 13% alvenaria, 7% alvenaria e madeira e, 3%
palheira. Quanto aos cômodos existentes no domicílio,
50% dos domicílios tem quartos de dormi; 22% tem
cozinha, 16% sala, 9% jirau e, 3% banheiro. E, ao serem
questionados quanto ao uso de banheiro ou sanitário para
dejeções, 93% dos entrevistados responderam que utilizam
sanitários do lado de fora da casa e, apenas 7% tem
banheiro dentro da casa.
Em termos de infraestrutura e serviços:
O meio de transporte mais utilizado pela família
dos entrevistados, 24% usam bicicleta, 21% moto-taxi,
19% carroça/carro de boi, 10% ônibus, 10%
barca/balsa/lancha, 8% moto, 6% canoa/bajará, 2%
cavalo/jegue/mula. Com relação a energia elétrica 93%
responderam que há energia em suas casas e, 3%
responderam que não há energia em casa, sendo a fonte de
energia utilizada pelos entrevistados é de 100% companhia
distribuidora local/regional. E, com relação ao tipo de
abastecimento de água utilizado 90% dos entrevistados
disseram vir da rede geral de distribuição, 7% micro
sistema de abastecimento comunitário (poço artesiano) e,
3% usam poços domésticos.
Ao serem questionados sobre a água que bebe,
53% dos entrevistados disseram beber água sem
tratamento e, 47% afirmaram beber água clorada. Também
foi questionado onde é lançado (jogado) o esgoto do
banheiro do domicílio e, 57% dos entrevistados disseram
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outros, 23% a céu aberto/vala, 13% sumidouro e, 7% fossa
séptica. E, questionados sobre como é acondicionado o
lixo no domicílio, 100% dos entrevistados disseram ser em
recipiente aberto.
Sobre o destino do lixo, 100% dos entrevistados
disse que seu lixo é queimado. Questionados se fazem
algum tipo de seleção ou reaproveitamento do lixo, 20%
disseram fazer reaproveitamento do lixo, mas 80%
afirmaram não fazer nenhum tipo de seleção ou
reaproveitamento do lixo. E, dos 20% dos entrevistados
que responderam Sim para a seleção ou reaproveitamento
do lixo, 67% reaproveita o lixo para adubo e 33%
reaproveitam dejetos animais para adubo ou energia.
Os entrevistados também foram sondados quanto
à coleta seletiva na comunidade, e todos 100% afirmaram
não haver coleta seletiva na comunidade. Ao serem
consultados sobre o recolhimento de lixo da comunidade,
em termos de periodicidade, todos afirmaram que não
existe coleta de lixo na comunidade.
Qualidade de vida
Em termos de qualidade de vida temos:
Saúde; Assistência Social e Ensino:na questão
saúde quando perguntado sobre casos de doenças em sua
família nos últimos 12 meses temos: 45% doenças
respiratórias, 20% diarreia, 7% problemas ósseos e/ou de
articulação, 5% doenças de pele, 5% doenças do coração,
3% verminoses, 3% outros, 3% não houve casos de
doenças, 2% hepatite, 2% outras viroses, 2% diabetes, 2%
câncer e, 1% dengue. Ao serem questionados se em caso
de doença como/onde é recebido o atendimento, 83%
elencaram posto de saúde, 8% agentes comunitários, 6%
curandeiros/benzedeiras, 3% farmácia, 2% hospital
privado e, 1% agentes comunitários de saúde. Em relação
ao atendimento de saúde 40% considera o atendimento de
saúde bom, 37% regular, 10% ruim, 10% não souberam
opinar e, 3% disseram que não existe.
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Ao serem questionados quanto ao atendimento
ao portador de deficiência, 57% não soube responder, 30%
disseram que tal atendimento não existe, 10% disse ser
regular e, 3% bom. Quanto a assistência social, 53% dos
entrevistados disseram não saber responder, 34% ruim,
10% regular e, apenas 3% não existe. Com relação às
creches, 53% dos entrevistados disseram que tal serviço
não existe, 27% não soube responder, 17% consideraram
bom e, 3% regular.
Segundo a qualidade de ensino, 50% dos
entrevistados consideram boa, 23% regular, 17% dizem
não existir, 7% não sabe e, 3% ruim. Para 50% dos
entrevistados não existe curso de qualificação profissional
em sua comunidade, 30% não sabe, 7% consideraram
regular e, 7% bons.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre atendimento de saúde, atendimento ao
portador de deficiência, assistência social, creche,
qualidade de ensino e cursos de qualificação profissional,
os entrevistados elencaram o atendimento de saúde com
87%, depois 7% qualidade no ensino, 3% assistência social
e, 3% atendimento ao portador de deficiência.
Coleta de Lixo; Esgoto; Abastecimento de
Água; Transporte Coletivo e Urbanização: ao serem
questionados quanto à coleta de lixo em sua comunidade
83% dos entrevistados disseram que este serviço não
existe, 10% afirmam não saber e, 7% afirmou que o
serviço é bom. Em se tratando de rede de esgoto, 64%
acham o serviço ruim, 33% dos entrevistados disseram que
não existe e, 3% disseram que o serviço é bom. E, quanto a
avaliação dos do abastecimento de água em sua
comunidade, 77% acham boa, 13% regular, 7% acham o
serviço ruim e, 3% disseram não saber.
Sobre o transporte coletivo da comunidade, 36%
disseram que tal serviço não existe 20% dos entrevistados
avaliaram o transporte coletivo como bom, 20% não soube
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responder e 10% regular. E, sobre a urbanização das ruas
da comunidade, 36% dos entrevistados disseram não
existir, 20% avaliam como ruim este tipo de serviço, 20%
avaliam como bom, 17% não souberam responder e, 7%
avaliaram como regular.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre coleta de lixo, rede de esgoto,
abastecimento de água, transporte coletivo e transporte
coletivo 80% avaliaram o abastecimento de água como
item mais importante, 10% transporte coletivo, 7%
urbanização das ruas e, 3% coleta de lixo.
Área de Lazer/Esporte; Programação
Cultural; Limpeza de Ruas e Terrenos e Segurança
Pública: segundo 37% dos entrevistados consideram boas
as áreas de lazer/esporte em sua comunidade, 30%
afirmam ser regular, 20% disseram não existir; 10% não
sabem e, 3% acham ruins. E, em relação à avaliação da
programação cultural 50% dizem não existir na sua
comunidade, 40% não sabem, 7% afirmam ser bom e, 3%
regular.
Ao serem questionados quanto à limpeza das
ruas e terrenos de sua comunidade, 43% dos entrevistados
disseram tal serviço não existe, 20% bom, 17% não
souberam responder, 15% ruim, 13% disseram ser regular
e, 7% ruim. E, relação à segurança pública, 37% dos
entrevistados não souberam responder, 33% avaliaram este
item como não existente em sua comunidade, 20%
consideraram bom, 7% regular e, 3% ruim.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre área de lazer/esporte, programação
cultural, limpeza de ruas e terrenos e segurança pública
70% disseram que é a segurança pública, 17% áreas de
lazer/esporte e, 13% limpeza de ruas e terrenos.
Áreas Verdes; Arborização das Ruas; Praias
e Balneários; Rios e Lagos; Qualidade do Ar: as áreas
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verdes foram avaliadas por 67% dos entrevistados como
boas, 13% regular, 13% não souberam responder e, 7%
disseram que tais áreas não existem em sua comunidade.
Em relação a sua comunidade ter arborização nas ruas,
37% não souberam responder, 36% dos entrevistados
disseram não existir; 17% consideraram boas e 10%
disseram ser regular. E, quanto a praias e balneários 40%
dos
entrevistados
avaliaram
como
boas
as
praias/balneários existentes em sua comunidade, 27%
regular, 20% disseram não existir, 13% não sabem.
Sobre os rios e lagos das comunidades, 70% dos
entrevistados consideraram como bom o estado dos
mesmos, 13% consideraram regular, 10% afirmaram não
existir e 7% não sabem. Em relação à qualidade do ar em
sua comunidade, 77% dos entrevistados consideram boa,
10% regular, 10% disseram não saber e, 3% consideraram
ruim.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre áreas verdes, praias/balneários, rios e
lagos, e qualidade do ar, 43% dos entrevistados elencaram
a qualidade do ar, 27% áreas verdes, 17% rios e lagos,
10% praias/balneários e 3% arborização das ruas.
A última questão relacionada à Qualidade de
Vida foi: a quem recorrer para melhorar os problemas da
comunidade? Os entrevistados na maioria, 70% elencaram
o poder público (municipal, estadual e federal), 17% as
lideranças comunitárias, 7% parcerias com escolas e outras
instituições, 3% lideranças religiosas, e 3% outros.

Capital Social
A primeira pergunta deste item é se o
entrevistado gosta da comunidade onde mora. Segundo os
entrevistados 97% afirmam gostar de sua comunidade e,
apenas 3% disseram gostar parcialmente da sua
comunidade. Em termos de convivência entre os
moradores da comunidade, 64% dos entrevistados
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alegaram ser muito boa, 33% disseram ser satisfatória e,
apenas 3% disseram que tal convivência era ruim.
Sobre associação de moradores, 70% dos
entrevistados disseram que não existe em sua comunidade,
14% avaliam como boa, 13% não souberam responder e
3% regular. E, sobre as cooperativas de trabalho, 63% dos
entrevistados disseram que não existem cooperativas de
trabalho na sua comunidade, 20% não soube responder,
10% acham regular e, 7% boas. Sobre a atuação social das
Igrejas/organizações religiosas 53% dos entrevistados
consideraram boa em sua comunidade, 37% regular, 7%
disseram que tal atuação não existe em sua comunidade e,
3% não souberam responder.
Também foi questionado quanto as Bibliotecas
e, 57% dos entrevistados disseram que não existem em sua
comunidade, 20% não soube responder, 13% disseram ser
regular e, 10% ruim. Quanto aos clubes/quadras de
eventos, 43% dos entrevistados consideraram bons, 30%
regular, 10% ruim, 10% não existe e, 7% não soube
responder.
Questionou-se quanto a projetos sociais
existentes na comunidade e, 40% dos entrevistados
disseram não saber; 34% afirmaram não existir projetos
sociais, 23% afirmaram ser bom e, 3% regular. E, em
relação aos movimentos sociais, 50% dos entrevistados
não soube responder, 27% disse não existir, 13% acham
regular e, 10% bom.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre associação de moradores, cooperativas
de trabalho, atuação social das Igrejas/organizações
religiosas, bibliotecas, Clubes/Quadra de eventos, projetos
sociais e movimentos sociais, 36% dos entrevistados
consideraram a atuação social das igrejas/organizações
religiosas como a mais importante, 27% a associação de
moradores, 10% os clubes/quadras de eventos, 10% as
bibliotecas, 7% os projetos sociais, 7% as cooperativas de
trabalho e, 3% os movimentos sociais.
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Na questão sobre a existência ou não de ONG’s
atuando na comunidade, 100% dos entrevistados disseram
que não há tal atuação e, em relação as instituições
filantrópicas/religiosas, 87% dos entrevistados disseram
que tais instituições não existem, 10% não soube responder
e, 3% disseram existir na comunidade.
Os entrevistados foram questionados sobre com
que frequência sua família participa de ações da
comunidade (associações de moradores, ONG’s, grupos,
etc.)? E, 50% disseram que sua família participa às vezes,
30% que participam na maioria das vezes e, 20% nunca
participaram. Mas, ao serem questionados se participariam
de projetos que beneficiariam sua comunidade, 60%
disseram que participariam, 27% talvez/depende e, 13%
não participariam.
A última questão do DSA foi com relação às
fontes de acesso à informação utilizada pela família, onde
o mesmo poderia marcar mais de uma opção inclusive. Os
resultados obtidos foram: 46% televisão; 39% rádio canal
aberto (AM e FM), 9% reuniões de associações de
bairro/organização, 3% revista e, 3% jornal.
PLANO DE AÇÃO
Para a escola Nossa Senhora de Fátima optou-se
por traçar um plano de políticas voltadas à educação, como
a aquisição de novos exemplares de livros para
incrementar o acervo da biblioteca já existente.
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RML
A Escola Municipal de Ensino Infantil e
Fundamental Ismael Chaves situa-se na ZU, bairro Santa
Maria Gorette, e devido a proximidade como o bairro
Cidade Nova de onde a escola também recebe alunos,
foram aplicados questionários nesses dois bairros. Quatro
professores cursistas do município de Curuá – Francisca
das Chagas Maciel Lima, Jacleuvane Batista dos Santos,
Maria Norma Marinho Silva, Maria José de Almeida, e
três professores cursistas do município de Óbidos –
Dinalva, Janea Carla e Valdirene – trabalharam na
aplicação dos mesmos. Ao todo foram aplicados, trezentos
e onze (311) questionários, perfazendo a amostra de
unidades domiciliares habitadas nos referidos bairros.
Histórico da Escola
No dia 17 de Março de 2003, na Rua Frei
Rodolfo Hartmmam, s\n Bairro de Santa Maria Gorette,
inaugurava-se a Escola Municipal de Educação Infantil e
Ensino Fundamental Ismael Chaves, com (05) salas de
aula uma copa e uma cozinha e um banheiro feminino e
um masculino e uma secretaria e uma sala para recepção.
Ismael Ferreira Chaves nasceu em 30 de Maio
de 1921 na Vila Curuá, trabalhou no engenho cana-deaçúcar com o fazendeiro e comerciante Francisco Antonio
Miléo. Ismael Chaves ou Cruz agrado dos amigos, deu
relevância ao nome da Escola Municipal de Educação
Infantil e Ensino Fundamental Chaves, que tem como
missão ofertar Educação para todos com o objetivo de
Educar com Qualidade e Amor.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Perfil geral dos entrevistados e de sua família
Com base nos 311 questionários aplicados 70%
dos entrevistados são do sexo feminino e 30% do sexo
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masculino. No que diz respeito à idade 27% dos
entrevistados têm de 18 a 30 anos, 33% de 31 a 40 anos,
18% de 41 a 50 anos, 8% de 51 a 64 anos, 12% está entre a
faixa etária de 65 ou mais anos de idade e 2% até 17 anos,
sendo que 76% se consideram pardos, 18% brancos, 5%
negros e 1% caboclo. Todos são brasileiros, sendo que
96,1% são do estado do Pará, onde 74,9% são naturais do
município de Alenquer, 6,8% do município de Óbidos,
1,3% Manaus, 1% do município de Santarém, 0,6%
Belém, 0,6% Oriximiná, 0,3% Curuá, 0,3% Vitoria do
Miarim, 0,3% Imperatriz e 0,3% Bacabal.
Em termos de escolaridade 29,6% dos
entrevistados possuem apenas o ensino fundamental
incompleto, seguidos de 26% com ensino médio completo,
13% com ensino médio incompleto, 7,7% fundamental
incompleto, 7,1% superior completo, 5,5% superior
incompleto, 5,1% sabe ler/escrever, mas não frequentou a
escola, 4,8% não sabe ler/escrever e 0,6% outros. A escola
pública foi o tipo de instituição escolar que a maioria
frequentou, ou seja, 96% e, apenas 4% dos entrevistados
não frequentaram a escola. Em relação a ocupação
principal pode-se observar que a maioria dos entrevistados,
35% servidor público, 14% outros, 13% são extrativistas,
9% aposentado, 8% autônomo, 7% sem ocupação, 4%
empregador não servidor público, 4% mateiro, 3%
empregador, 3% comércio ambulante, e apenas 1%
agropecuária.
Em relação aos dados referentes a família
destaca-se:
A maioria dos entrevistados, 57% residem na
comunidade a mais de 10 anos, 23% residem de 1 a 5 anos
e, 16% de mais de 5 a 10 anos e 4% menos de 1 ano.
Quanto a quantidade de pessoas que moram na casa, 39%
de 4 a 5 pessoas, 36% de 2 a 3 pessoas, 21% dos
domicílios tem de 6 ou mais pessoas e, apenas 5% somente
uma pessoa. Com base no grau de parentesco dos
entrevistados, 55% são pai/mãe/filhos, 23% pai
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/mãe/filhos/agregados, 9% das pessoas que moram na
residência são casais, 4% mãe/filhos, 4% avós/netos, 3%
pai/filho e, 2% outros.
Em relação a quantidade de pessoas que fazem
algum tipo de refeição no domicílio, 37% de 4 a 5 pessoas;
33% 2 a 3 pessoas, 22% dos domicílios tem de 6 ou mais
pessoas que fazem refeições, 5% 1 pessoa; e, 2% nenhuma
pessoa faz refeição no domicílio. Dentre a questão de
trabalho dos que moram na casa 50% 1 pessoa trabalha,
38% de 2 a 3 pessoas trabalham, 9% não trabalha, 2% de 4
a 5 trabalham e, 1% 6 ou +. Das pessoas que moram na
casa e que são menores de 18 anos, 33% não há menores
de 18 anos; em 29% dos domicílios existem apenas dois
menores de 18 anos, em 21% há só um menor de 18anos,
em 18% dos domicílios existem de três ou mais menores
de 18 anos.
Dos menores de 18 anos quantos contribuem
com o sustento familiar foi uma questão onde 70% dos
entrevistados responderam nenhum, 19% disse que apenas
um menor contribui com o sustento, 8% dois menores e,
3% três ou mais menores contribuem com o sustento
familiar. E, quanto a renda total da família, 55% dos
entrevistados disseram estar entre 1 a 2 salários
mínimos/mês, 33% ser menos de um salário mínimo/mês
ou renda ocasional, 8% tem mais de 2 a 3 salários
mínimos/mês, 3% não tem renda e, 3% tem mais de 3 a 5
salários mínimos/mês, sendo que a origem da renda para
28,94% dos entrevistados é empresa pública, 25,72%
autônomo,
17,36%
programas
sociais,
13,83%
aposentadoria pública, 4,82% empresa privada, 4,18%
outros e, 3,86% informal.
Ao serem questionados sobre quantos menores
de 18 anos não tem certidão de nascimento 94,21% dos
entrevistados afirmaram que nenhum, 3,22% apenas um
menor, 1,93% três menores e, 0,64% dois menores não tem
certidão de nascimento. Quanto aos moradores maiores de
18 anos, segundo os entrevistados 35% não tem CPF, 35%
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não tem carteira de identidade, 28,33% não tem título de
eleitor e, 1,67% não tem certidão de nascimento.
Perfil geral domiciliar
Ao serem consultados quanto a propriedade do
terreno onde vivem, se os mesmos possuíam o documento
de propriedade do terreno, 54,02% afirmaram não possuir;
42,77% dos entrevistados disseram que possui algum
documento de propriedade; e, 3,22% não souberam
responder. Em termos de localização dos domicílios,
99,68% localizam-se em terra firme e, 0,32% em áreas
inundáveis (várzeas, igapó). Sobre a situação do domicílio,
os entrevistados responderam que 88,42% é próprio,
4,18% posse, 3,86% cedida e 3,54% alugada.
O tipo de construção das casas é de 41,80%
alvenaria, 57,23% madeira e 0,96% palheira. Cômodos que
a casa possui: 30% quartos de dormi, 18% sala, 17%
cozinha, 17% jirau e 18% banheiro. E, ao serem
questionados quanto ao uso de banheiro ou sanitário para
dejeções, 50,16% dos entrevistados responderam que
utilizam sanitários do lado de fora da casa e, 49,84% tem
banheiro dentro da casa.
Em termos de infraestrutura e serviços:
Ao serem questionados sobre qual o meio de
transporte mais utilizado pela família 31,62% disseram ser
a bicicleta, 25,68% andam a pé, 23,27% de moto, 7,22%
usam moto-táxi, 6,42% canoa/bajara, 2,09% carro, 1,77%
carroça/carro
de
boi,
1,12%
ônibus,
0,48%
barca/balsa/lancha e, 0,32% cavalo/jegue/mula. Com
relação a energia elétrica 98% responderam que há energia
em suas casa e 2% responderam que não há energia em
casa, sendo a fonte de energia utilizada pelos entrevistados
é de 99% companhia distribuidora local/regional e 1%
utilizam outras fontes. Sobre o tipo de abastecimento de
água utilizado 98,71% usam a rede geral de distribuição,
2,25% micro abastecimento comunitário (poço artesiano) e
0,32% outros tipos.
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No que se refere ao consumo de água para beber,
55% dos entrevistados disseram que bebem água clorada,
22% sem tratamento, 11% filtrada, 6% fervida, 3% outros
tipos e 3% não souberam responder. E, no que se refere ao
acondicionamento do lixo entre os entrevistados,
demonstra-se que 57% acondicionam o lixo em recipiente
aberto, 40% em recipiente fechado e 3% outros lugares,
com isso os entrevistados afirmaram que o destino do lixo
são 69,13% queimadas, 18,33% coletado por serviço de
limpeza, 5,14% caçamba de lixo, 3,54% terreno baldio,
3,22% enterrado, 0,32% mata e 0,32% rio/canal.
Ao serem questionados se fazem algum tipo de
seleção ou reaproveitamento do lixo, 14,15% disseram
fazer reaproveitamento do lixo, mas 85,85% afirmaram
não fazer nenhum tipo de seleção ou reaproveitamento do
lixo. E, dos 14,15% dos entrevistados que responderam
Sim para a seleção ou reaproveitamento do lixo 73%
reaproveita o lixo para adubo, 23% do quintal e 4%
reaproveitam plásticos. Os entrevistados também foram
sondados quanto a coleta seletiva e, 56,27% disseram que
em seu bairro não se faz coleta seletiva, 32,80% diz que
faz e, 10,93% não souberam responder.
Ao serem consultados sobre o recolhimento de
lixo em seu bairro, em termos de periodicidade 35,69%
afirmaram que não existe coleta de lixo, 37,62% disseram
haver uma vez por semana, 19,29% disseram que a coleta
de lixo em seu bairro é duas vezes por semana, 6,75% três
vezes por semana e 0,64% outros.
Qualidade de vida
Em termos de qualidade de vida segue os itens
abaixo:
Saúde; Assistência Social e Ensino: em relação
a saúde, ao serem questionados sobre casos de doenças em
sua família nos últimos 12 meses, obteve-se: 30,86% não
houve casos de doenças, 21,35% diarreia, 12,3% doenças
respiratórias, 9,98% outras viroses, 7,19% verminoses,
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4,18% hepatite, 3,71% diabete, 2,09% problemas do
coração, 1,86% problemas ósseo e/ou articulação, 1,86%
malária, 1,16% outros, 0,7% dengue, 0,7% problemas de
pele, 0,23% leptospirose, 0,23% hanseníase, 0,23% HIV,
0,23% febre amarela.
Ao serem questionados se em caso de doença
como/onde é recebido o atendimento, 83,6% disseram que
recebem atendimento no posto de saúde, 7,07% hospital
público, 6,11% hospital privado, 1,29% elencaram
curandeiros/benzedeiras, 1,29% médico do plano de saúde,
0,32% agentes comunitários de saúde e, 0,32% outros. Em
relação ao atendimento de saúde segundo os entrevistados
os mesmos consideram 59,16% como regular, 34,73%
bom, 5,15% ruim e, 0,96% disseram que não existe o
atendimento de saúde.
Ao serem questionados quanto ao atendimento
ao portador de deficiência, 47,27% dos entrevistados
disseram que tal serviço não existe, 17,68% avaliaram
como regular, 15,11% não soube responder, 13,18%
acham ruim e, 6,75% bom. Sobre a assistência social,
49,20% dos entrevistados disseram regular, para 15,43%
não existe, 14,15% não sabe, 12,86% bom e 8,36% ruim.
E, quanto a creche, 36,33% dos entrevistados avaliaram
como regular, 29,26% bom, 17,36% não soube responder,
14,15% disse não existir e, 2,89% acham ruim.
Segundo a qualidade de ensino, 49,52% dos
entrevistados consideram regular, 46,95% bom, 1,61% não
existe, 1,29% não sabe e, 0,64% ruim. Para 33,44% dos
entrevistados não existe curso de qualificação profissional
em sua comunidade, 32,15% regular, 19,29% não sabe,
8,36% consideram essas cursos ruins e 6,75% bom.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre atendimento de saúde, assistência
social, creche, qualidade de ensino e cursos de qualificação
profissional, os entrevistados elencaram o atendimento de
saúde com 84,24%, depois 6,11% atendimento ao portador
de deficiência, 3,86% qualidade de ensino, 3,86% creche,
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1,61% cursos de qualificação profissional e 0,32%
assistência social.
Coleta de Lixo; Esgoto; Abastecimento de Água;
Transporte Coletivo e Urbanização: ao serem
questionados quanto a coleta de lixo em seu bairro 36,01%
dos entrevistados disseram que este serviço é regular,
21,86% ruim, 21,86% não existe, 16,08% bom e 4,18%
não souberam responder e, 1% bom. Em se tratando de
rede de esgoto, 66,88% dos entrevistados disseram que não
existe, 14,15% regular, 9,32% não sabe, 8,04% ruim e
apenas 1,61% consideram bom. E, a avaliação dos mesmos
quanto ao abastecimento de água é bem diversificada, pois
63,02% acham o serviço bom, 19,29% regular, 12,54%
disseram que esse serviço não existe, 3,86% ruim e, 1,29%
não soube responder.
Sobre o transporte coletivo das comunidades,
64,63% dos entrevistados avaliaram o transporte coletivo
como não existente, 17,36% regular, 7,40% bom, 7,07%
ruim e 3,54% não soube responder. Quanto a urbanização
das ruas da comunidade, 56,59% dos entrevistados
disseram regular, 16,40% bom, 14,47% ruim, 10,29% não
existe e, 2,25% não souberam responder.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre coleta de lixo, rede de esgoto,
abastecimento de água, transporte coletivo e transporte
coletivo 58% avaliaram o abastecimento de água como
item mais importante, 26% transporte coletivo, 14% coleta
de lixo, 2% rede de esgoto e, a questão de urbanização não
foi citada.
Área de Lazer/Esporte; Programação Cultural;
Limpeza de Ruas e Terrenos e Segurança Pública:
segundo 46,95% dos entrevistados as áreas de
lazer/esporte são regular, 19,94% não existe, 14,15% bom,
10,29% não souberam responder e, 8,68% disseram ser
ruim. E, em relação a avaliação da programação cultural
35,05% avaliam como regular, 19,61% bom, 19,29% bom,
15,11% ruim e 10,93% não sabe.
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Ao serem questionados quanto a limpeza das
ruas e terrenos de seu bairro, 52,41% dos entrevistados
disseram que tal serviço é regular, 18,01% disseram não
existir, 15,43% ruim, 7,72% bom e, 6,43% não souberam
responder. E, relação a segurança pública, 54,34%
avaliaram este item como regular, 18,33% ruim, 12,22%
disseram que não existe, 11,90% bom e, 3,22% não
souberam responder.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre área de lazer/esporte, programação
cultural, limpeza de ruas e terrenos e segurança pública
56,27% disseram que é a segurança pública, 19,61%
limpeza de ruas e terrenos, 12,54% áreas de lazer/esporte,
e 11,58% programação cultural.Áreas Verdes; Arborização
das Ruas; Praias e Balneários; Rios e Lagos; Qualidade do
Ar: as áreas verdes foram avaliadas por 44,37% dos
entrevistados como regular, 30,55% bom, 13,50%
disseram que tais áreas não existem, 6,43% não souberam
responder e, 5,14% consideraram ruim. Em relação a
arborização nas ruas, 52,53% dos entrevistados avaliaram
como regular; 19,29% disseram ser bom, 12,86%
consideraram ruim; 9,65% não existe e 5,47% não
souberam responder. E, quanto a praias e balneários 54%
dos entrevistados avaliaram como boas, 42,77% disseram
regular, 28,30% bom, 10,93% ruim, 9,65% não existe e,
8,36% não souberam responder.
Sobre os rios e lagos das comunidades, 54,02%
dos entrevistados consideraram como bom o estado dos
mesmos, 33,44% consideraram regular, 6,75% ruim,
3,22% não souberam responder e 2,57% não existe. Em
relação a qualidade do ar em sua comunidade, 74,97% dos
entrevistados consideram boa, 20,26% regular, 4,18%
ruim, 0,32% não soube responder, e, 0,32% consideraram
ruim.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre áreas verdes, praias/balneários, rios e
lagos, e qualidade do ar 44,37% dos entrevistados
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elencaram a qualidade do ar, 25,08% áreas verdes, 14,47%
rios e lagos, 14,15% arborização das ruas e 1,93%
praias/balneários.
A última questão relacionada a Qualidade de
Vida foi: a quem recorrer para melhorar os problemas de
seu bairro? Os entrevistados na maioria, 62,38% elencaram
o poder público (municipal, estadual e federal), 19,61% as
lideranças comunitárias, 6,11% parcerias com ONG’s,
5,47% parcerias com empresas, 3,86% lideranças
religiosas, 1,93% parcerias com escolas e outras
instituições, e 0,64% recorreriam a outros.
Capital social: a primeira pergunta deste item é se o
entrevistado gosta do bairro onde mora. Segundo os
entrevistados 94,86% afirmam gostar de sua comunidade,
4,18% disseram gostar parcialmente da sua comunidade e
apenas 0,96% não gostam. Em termos de convivência
entre os moradores do bairro, 71,38% dos entrevistados
alegaram ser muito boa, 27,33% disseram ser satisfatória e,
apenas 1,29% disseram que tal convivência era ruim.
Sobre associação de moradores, 65,92% dos
entrevistados disseram que não existe, 9% avaliam como
boa, 13,18% regular, 9,32% não souberam responder e
2,57% disseram ser ruim. Ao serem questionados como os
mesmos avaliam a questão de cooperativa de trabalho,
69,77% disseram não existir, 9,65% acham regular, 4,82%
avaliam como boa, 12,54% não souberam responder e
3,22% disseram ser ruim. Sobre a atuação social das
Igrejas/organizações religiosas 36,66% dos entrevistados
consideraram regular, 27,67% bom, 14,47% disseram que
tal atuação não existe em seu bairro, 11,58% não souberam
responder e 9,32% disseram que tal atuação é ruim.
Neste item também foi questionado quanto a
Bibliotecas e 45,98% dos entrevistados avaliaram como
regular as bibliotecas existentes, 24,76% disseram não
existir, 12,54% acham bom, 9% disseram não souberam
responder e, 7,72% avaliaram como ruim as bibliotecas
existentes em seu bairro. Da mesma forma se questionou
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quanto os Clubes/Quadras de Eventos e 43,09% dos
entrevistados consideraram como regular os existentes em
seu bairro, 15,43% disseram não existir tais espaços,
11,58% não souberam responder, 15,83% acham bom e
9,65% acham ruim. Quanto a projetos sociais existentes no
bairro, 35,69% dos entrevistados acham regular, 29,26%
disseram não existir, 8,36% avaliaram como bom e, 6,75%
definiram os projetos sociais existentes como ruim.
Em termos de movimentos sociais no bairro,
39,55% dos entrevistados avaliam como regular, 31,51%
disseram não existir, 15,11% não soube responder, 7,72%
acham ruim e, 6,11% consideraram bom.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre associação de moradores, cooperativas
de trabalho, atuação social das Igrejas/organizações
religiosas, bibliotecas, Clubes/Quadra de eventos, projetos
sociais e movimentos sociais, 28,62% dos entrevistados
consideraram a atuação social das igrejas como a mais
importante, 21,54% os projetos sociais, 18,01% as
cooperativas de trabalho, 13,18% a associação de
moradores, 9,65% movimentos sociais, 6,43% bibliotecas
e 2,57% os clubes/quadras de eventos.
Aqui também houve uma sondagem com relação
às Organizações Não Governamentais (ONG’s) no que se
refere a existência dessas no seu bairro e, 87,46% dos
entrevistados disseram não existir ONG’s e 12,54% não
souberam responder. Também foi questionado quanto a
existência de Instituições Filantrópicas/Religiosas e,
90,35% dos entrevistados responderam que tais
instituições não existem em seu bairro, 9,32% não sabe e
0,32% responderam sim, que existem.
Os entrevistados foram questionados sobre com
que frequência sua família participa de ações no seu bairro
(associações de moradores, ONG’s, grupos, etc.)? E,
47,91% disseram que sua família participa às vezes,
40,84% disseram que sua família nunca participa e 11,25%
disseram que participam na maioria das vezes. Mas,
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sondados se participariam de projetos que beneficiariam
seu bairro, 58,52% afirmaram que participariam, 15,47%
não participariam e 6,75% disseram talvez/depende.
A última questão do DSA foi com relação as
fontes de acesso à informação utilizadas pela família, onde
o mesmo poderia marcar mais de uma opção inclusive. Os
resultados obtidos foram: 38,86% televisão; 18,30% rádio
canal aberto (AM e FM), 15,52% jornal, 9,68% celular,
7,96% revista, 5,84% internet, 2,25% reuniões de
associação de bairro/organizações e 1,59% rádio
comunitária.
PEDEOP
O processo educacional para alcançar sucesso
depende uma série de condições dentre elas a existência da
infraestrutura adequada, que compõe seu ambiente físico
para assim atingir o mais próximo possível o objetivo
maior do processo educacional: o ensino-aprendizagem.
Para o bom funcionamento da educação,
portanto, a disponibilização de espaço físico e para
biblioteca, laboratório de informática, entre outros objetos
é sim um ponto a ser considerado. As condições materiais,
portanto, perpassam acima de tudo por um problema de
gestão além de um problema que remete ao processo de
ensino e aprendizagem. A eficácia dos gastos públicos não
tem levado em consideração a infraestrutura das escolas
brasileiras.
Se olharmos para a Região Norte, Estado do
Pará a realidades dos gastos é sempre ditada pela má
gestão, falta de capacitação dos próprios gestores para lhe
dar com os recursos, quando existe na escola o espaço
físico não se faz o bom uso o que implica na utilização
errônea caracterizando o não aproveitamento como se
deveria dos espaços escolares.
Em todas as escolas da zona urbana e rural de
Curuá há problemas de infraestrutura. É muita baixa a
porcentagem de escolas que possuem biblioteca/sala de
leitura ou sala de multimídia. E as que possuem funcionam
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em parca condições, com número reduzido de acervo,
apoio
pedagógico,
sub-utilização
dos
espaços
concentrando as atividades somente em sala de aula. Sobre
isso é muito comum, quando se tem laboratório de
ciências, este não ser compartilhado por outras disciplinas.
E por fim, os recursos materiais e a infraestrutura não são
suficientes segundo a grande maioria dos entrevistados nas
escolas.
Estas são as primeiras impressões e análises da
Pesquisa e Diagnóstico da Estrutura e Organização
Pedagógica das escolas públicas - PEDEOP nas escolas
públicas, com inúmeros problemas da infraestrutura das
escolas municipais de Curuá, seja da zona urbana ou da
zona rural e que irão servir de base para elaboração da
próxima etapa, o Plano de ação.
Assim temos:
Infraestrutura e ausência de material didático
Falta de biblioteca, salas de leitura e multimídia
nas escolas municipais de Curuá, além do uso inadequado
ou não uso daquelas que existem. Como já foi dito, não o
profissional para orientar o uso adequado dos instrumentos
dos laboratórios, bibliotecário, salas de multimídia, ou
treinamento aos professores, transformando esses fatores
nas razões explicativas sobre a falta de infraestrutura nas
escolas.
Aliada à falta de estrutura adequada está a
ausência de material didático. Os professores, segundo os
dados coletados têm pouco ou nenhum acesso aos
materiais. Assim, utilizam precariamente os poucos
espaços disponíveis devido a falta de matérias que
poderiam auxiliar a produção de conhecimento nos
laboratórios, sala de multimídia, etc.
Desconhecimento do Projeto Pedagógico da escola
Não podemos pensar estrutura física das escolas
e seu funcionamento sem que tenhamos o Projeto Político
Pedagógico – PPP, o norte de qualquer instituição
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educacional. É este instrumento à educação a capacidade
de ser concebida como alicerce essencial para a formação
cidadã, sujeitos políticos e no futuro formando o
profissional voltado ao atendimento das exigências do
mercado de trabalho.
Portanto, o desconhecimento do PPP das escolas
em que os entrevistados trabalham em Curuá é bem grave,
algo que deveria ser elementar no trabalho escolar segundo
a própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
– LDB, e que a nosso ver desvirtua a atuação de todos os
atores envolvidos no processo educacional. Não há como
pensar projetos de intervenção (de cunho pedagógico e
social, político, etc) a partir da escola na realidade sóciocultural dos alunos, o próprio planejamento escolar, ou
falta de tempo para o mesmo, sem contar com a inexistente
falta de condições para o planejamento anual da escola vir
a acontecer concretamente.
Penso estarmos indo na contramão do processo,
onde se faz necessário se contrapor a esse modelo de
educação bancada e pensada pelo neoliberalismo, uma
educação que objetive formar o cidadão, com competência
e habilidade para ser solidário e sensível às questões da
diversidade social, cultural, ética e ambiental, com uma
visão holística, interdisciplinar e reflexiva em sua teoria e
prática.
Por isso, apontamos como causa do
desconhecimento do Projeto Político Pedagógico a falta de
preparo dos gestores escolares, falta de capacitação dos
profissionais da educação com pessoas formadas para atuar
na área educacional, para atuar com mais presença
pedagógica nas escolas. É muito comum profissionais
atuarem nas series iniciais da educação básica (Educação
infantil e do 1º ao 5º ano) somente com o Ensino Médio
normal, sem ser o antigo magistério que dava a habilitação
ao formando para atuar na educação infantil e de 1ª a 4ª
séries.

1339

Dentre esses fatores, temos também como
justificativa a ausência de mecanismos e processos da
gestão democrática e participativa impedem que os
professores possam conhecer tal PPP, falta de interesse dos
profissionais que atuam por um determinado tempo nas
escolas, através dos contratos temporários (mesmo tendo
realizado concurso público recentemente), enfim,
pensamos ser um problema de gestão escolar e gestão
municipal da educação, acabando por transformar aquele
contingente de professores que falávamos anteriormente só
com o ensino médio, nestes contratados temporariamente
em Curuá, uma clara manobra política, infelizmente.
Temas prioritários
Já foram apontados acima os temas prioritários
na pesquisa PEDEOP. Assim temos temas e sub-temas que
varias vezes se repetem entre os mais citados:
lhas;
sexual, Doenças sexualmente transmissíveis – DSTs e
Drogas;

Após apresentação desses dados, mais o relatório
RM/DSA é possível fazermos as seguintes análises e
considerações:
a) Por algum motivo (metodologia), o tema
meio ambiente não aparece em específico no Diagnóstico
Sócio-ambiental. No entanto, foi o mais o mais citado na
PEDEOP. Pensamos que um não exclui o outro. O tema
atendimento à saúde que aparece em 100% das falas do
DSA é uma representação dos anseios da comunidade e
aparece sob diversas sub-temáticas como: Orientação
sexual, Doenças sexualmente transmissíveis (DSTs) e
Drogas. Quando passamos aos entrevistados nas escolas,
entendemos que o tema meio ambiente tem sentido de
Educação Ambiental, pelas falas dos cursistas de Curuá,
tratando especificamente a questão do Lixo urbano e
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Educação ambiental propriamente dita nas áreas rurais.
Isto não exclui o tema Atendimento a Saúde, em nosso
entender, pois, estão imbricados.
b) Outro ponto interessante, já salientado acima,
é que vem seguindo a premissa do que o Diagnóstico
Sócio-ambiental – DSA nos mostrou, o tema Atendimento
a Saúde assume posto de segundo mais citado na
PEDEOP, sem, no entanto, ser menos importante.
Entendemos a partir do exposto a variedade com que este
tema assume através de suas sub-temáticas sempre sendo
citados em todas as planilhas do PEDEOP como:
Orientação sexual, Doenças sexualmente transmissíveis
(DSTs) e Drogas. Portanto, o eixo Qualidade de vida da
comunidade com os temas Meio Ambiente e
Atendimento à Saúde aparecem como uma demanda das
escolas e demanda social, respectivamente, deixando como
contribuição o norteamento às futuras políticas públicas a
serem realizadas bem como apresentam um quadro
concreto do anseio das escolas municipais e da sociedade
Curuaense de modo geral, a partir destes dados e
contribuições da Agenda Cidadã/UFOPA.
c) Ao mesmo tempo, este universo pesquisado
nos mostra que o debate sobre a problemática local deve
ser constantemente levantado e que os fóruns de discussão
são bastante uteis para reforça os laços democráticos além
de dar subsídios reais sobre as demandas da sociedade e
seus anseios.
PLANO DE AÇÃO
PLANO DE AÇÃO: Meio Ambiente e Saúde
Escola/Comunidade/Bairro:
- Escola Ismael Chaves.
- Comunidade/bairro: Santa Maria Gorete;
Cidade Nova
Cursistas responsáveis:
Francisca das Chagas Maciel Lima
Jacleuvane Batista dos Santos
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Maria José de Almeida Ferreira
Maria Norma Marinho Silva
Maria do Céu Garcia da Palma (era da escola
Valdeíses)
Temas delimitados: Saúde pública
Resumo do plano: Foi realizada uma palestra na
Escola Ismaelino Chaves sobre meio ambiente e saúde,
com tema mais relevante a saúde pública. Pela presença de
três (3) enfermeiros sendo um deles representante da
Secretaria de Saúde; um (1) Agente Comunitário, o tema
centrou-se na área da saúde. Contou com a participação
dos pais, professores e alunos da escola e da comunidade
Santa Maria Gorete e bairro Cidade Nova. (Figura 452)

Figura 452. Apresentação do Grupo da escola
Ismaelino Chaves
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF PROF VALDEIZES ALMEIDA NUNES
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15579484

EMEIF PROF VALDEIZES ALMEIDA NUNES
Infantil e Ensino Fundamental
CURUÁ
BAIXO AMAZONAS
URBANO
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Perfil geral dos entrevistados e de sua família
Com base nos 273 questionários aplicados 67%
dos entrevistados são do sexo feminino e, 33% do sexo
masculino. No que diz respeito à idade 31,14% tem de 18 a
30 anos, 30,04% dos entrevistados têm de 31 a 40 anos,
13,92% de 41 a 50 anos, 10,26% está entre a faixa etária
de 65 ou mais anos e, 14,29% têm de 51 a 64 anos, sendo
que 69,60% se consideram pardos, 15,02% brancos, 1,83%
caboclos e, 8,79% negros. Todos são brasileiros, sendo que
97,08% são do estado do Pará, onde 64,8% são naturais do
município de Alenquer, 7,0% do município de Santarém e,
6,6% do município de Óbidos.
Em termos de escolaridade 39,6% dos
entrevistados possuem apenas o ensino fundamental
incompleto, seguidos de 7,3% fundamental completo,
24,2% ensino médio completo, 11,7% ensino médio
incompleto, 5,1% ensino superior completo, 5,5% não sabe
ler/escrever, 1,8% sabe ler/escrever, mas não frequentou a
escola e 4,8% ensino superior incompleto. A escola
pública foi o tipo de instituição escolar que todos os
entrevistados frequentaram.Em relação a ocupação
principal pode-se observar que entre os entrevistados, 18%
são extrativistas, 19% servidor público, 15% autônomo,
12% aposentados, 12% outras ocupações, 3% comércio
ambulante e 1% agropecuária.
Em relação aos dados referentes a família
destacam-se:
A maioria dos entrevistados, 45% residem no
bairro a mais 10 anos, 29% de 1 a 5 anos, 22% de 1 a 5
anos e, 4% menos de um ano. Quanto a quantidade de
pessoas que moram na casa, 36,26% de 4 a 5 pessoas,
34,43% de 2 a 3 pessoas, 23,44% de 6 ou mais pessoas e,
5,86% somente uma pessoa. Com base no grau de
parentesco dos entrevistados, 51% das pessoas que moram
na
residência
são
pai/mãe/filhos,
10%
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pai/mãe/filhos/agregados, 10% outros tipos de parentescos,
10% casais, 6% avós/netos, 11% mãe/filhos e 4%
pai/filhos.
Em relação à quantidade de pessoas que fazem
algum tipo de refeição no domicílio, 34,80% dos
domicílios tem de 2 a 3 pessoas, 32,6% 4 a 5 pessoas e,
26,01% de 6 ou mais pessoas fazem refeições no
domicílio. Das pessoas que moram no domicílio, 42% dos
entrevistados disseram que apenas 1 pessoa trabalha, 32%
de 2 a 3 pessoas trabalham, 24% não trabalha e, 2% de 4 a
5 trabalham.Das pessoas que moram na casa e que são
menores de 18 anos, em 31% dos domicílios existem três
ou mais menores de 18 anos, em 26% não há menores de
18 anos, em 23% há dois menores de 18 anos e, em 21%
dos domicílios existem um menor de 18 anos.
Dos moradores menores de 18 anos que
contribuem com o sustento da família, 80% dos
entrevistados disseram que não há menores de 18 anos que
contribuem com o sustento da família, em 11% dos
domicílio apenas um menor de 18 anos contribui, em 5%
dois e, em 4% de três ou mais menores de 18 anos
contribuem com o sustento familiar. Em termos de renda
total da família, 57,1% tem renda de 1 a 2 salários
mínimos mensais, 35,9% tem menos de um salário
mínimo/renda ocasional, 4,8% tem mais de 2 a 3 salários
mínimos/mês, 1,1% sem renda, 0,7% mais de 3 a 5
salários/mês e, 0,4% mais de 5 salários mínimos/mês.
A origem da renda familiar segundo os
entrevistados é: 26% programas sociais (bolsa família e
auxílio defeso), 18,9 empresa pública, 14,1% informal,
13% autônomo, 12,4% aposentadoria pública, 11,8%
outros, 3,3% empresa privada e, 0,3% aposentadoria
privada.
Ao serem questionados sobre quantos menores de
18 anos não têm certidão de nascimento no domicílio,
99,6% disseram que nenhum e, 0,4% apenas 1 menor. E,
dos moradores maiores de 18 anos que não tem
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documentos como certidão de nascimento, carteira de
identidade, CPF e título de eleitor: 40% não tem carteira de
identidade, 35% CPF, 20% título de eleitor e, 5% certidão
de nascimento.
Perfil Geral Domiciliar
Ao serem consultados quanto a propriedade do
terreno onde vivem, se os mesmos possuíam o documento
de propriedade do terreno, 56,41% afirmaram não possuir,
38,83 % dos entrevistados disseram possuir algum
documento de propriedade e, 4,76% não souberam
responder. Em termos de localização dos terrenos
domiciliares, 98,53% localizam-se em terra firme e,
1,47%localizam-se em terrenos inundáveis. Sobre a
situação do domicílio, os entrevistados responderam
que89,74% é próprio, 0,37% posse e 2,20% alugado.
Em termos de tipo de construção do domicílio,
54,9% é de madeira, 31,5% de alvenaria, 12,9% de
madeira e alvenaria, 0,3% de barro e, 0,3% de palheira.
Sobre a quantidade de cômodos no domicílio: 36,4% tem
quartos de dormi, 19,1% tem cozinha, 17,8% tem sala,
14,3% tem banheiro e, 12,4% tem jirau. Ao serem
questionados sobre o uso de sanitário ou buraco para
dejeções, 65,6% dos entrevistados disseram ter sanitário do
lado de fora da casa e, 34,4% disseram do lado de dentro
da casa.
O meio de transporte mais utilizado pela família:
33,5% disseram que andam a pé, 23,8% bicicleta, 12,7%
moto, 11,8% canoa/bajara, 6,6% moto-táxi, 4,6%
barca/balsa/lancha, 2,2% ônibus, 1,9% carroça/carro de
boi, 1,6% carro e, 1,3% cavalo/jegue/mula. Com relação a
energia elétrica 98% dos entrevistados responderam que há
energia em suas casa e, apenas 2% disseram que não há
energia elétrica no domicílio, sendo que a fonte de energia
utilizada pelos entrevistados é 96,70% é companhia
distribuidora local, regional, 2,93% outras fontes e, 0,37%
micro abastecimento local por pequenas hidrelétricas. E,
com relação ao tipo de abastecimento de água utilizado
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99,63% tem rede geral distribuição e 0,37% outros
abastecimentos.
Em relação a água que se bebe, 57,9% dos
entrevistados disseram que bebem água clorada, 24,5%
sem tratamento, 10,3% filtrada, 3,7% fervida, 1,8% outros
e, 1,8% não soube responder. E, no que diz respeito a onde
é lançado (jogado) o esgoto do banheiro ou sanitário,
51,3% dos entrevistados disseram jogar seu esgoto a céu
aberto/vala, 37,7% fossa séptica e, 11% sumidouro. O
acondicionamento do lixo no domicílio, segundo 60% dos
entrevistados é em recipiente aberto, 38% acondicionam o
lixo em recipiente fechado e, 2% em outros e, 74,36% dos
os entrevistados afirmaram que o destino do lixo é a
queima, 19,5% disse que é coletado por serviço de limpeza
(gari), 2,2% caçamba de lixo, 2,2% terreno baldio/lixão,
1,10% enterrado e, 0,4% mata.
Ao serem questionados se fazem algum tipo de
seleção ou reaproveitamento do lixo, 15,38% disseram
fazer reaproveitamento do lixo, mas 84,62% afirmaram
não fazer nenhum tipo de seleção ou reaproveitamento do
lixo. E, dos 15,38% dos entrevistados que responderam
Sim para a seleção ou reaproveitamento do lixo, 35,4%
disseram fazer reaproveitamento no quintal para adubo,
35,4% reaproveita plásticos, 20,8% metais e vidros, 4,2%
dejetos de animais, para adubo e, 4,2% do quintal. Os
entrevistados também foram sondados quanto a coleta
seletiva no bairro, 56,04% responderam que não há coleta
seletiva e, 2,56% não souberam responder. E, sobre o
recolhimento do lixo em seu bairro, 57,5% disse que não
tem recolhimento de lixo, 32,2% uma vez por semana,
5,9% disse que não tem recolhimento de lixo, 2,2% disse
que tal recolhimento é feito três vezes por semana e, 0,4%
disse que é feito todo dia.
Qualidade de vida
Em termos de qualidade de vida temos:
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Saúde; Assistência Social e Ensino: sobre saúde,
os entrevistados foram questionados se havia ocorrido
algum caso de doença nos últimos 12 meses no domicílio:
34,4% dos entrevistados disseram que não houve caso de
doenças, 22,1% outras viroses, 12% diarreia, 10,6%
doenças respiratórias, 4,3% outros, 3,7% problemas do
coração, 2,9% diabetes, 2,9% vermionoses,2,6%
problemas ósseos e de articulação, 2% dengue, 1,1%
hepatite, 0,6% problemas de pele, 0,6% doenças mentais e,
0,3% malária. Ao serem questionados se em caso de
doença como/onde é recebido o atendimento, 87,91%
posto de saúde, 5,86% farmácia, 2,20% hospital público,
1,47% curandeiro e benzedeiras. Quanto ao atendimento
de saúde, 52% dos entrevistados consideram regular,
27,8% bom, 13,6% ruim, 6,2% disseram que não sabem
responder em 0,4% disse que não existe.
Ao serem questionados quanto ao atendimento ao
portador de deficiência, 28,2% dos entrevistados disseram
ser regular, 24,9% ruim, 23,4% não soube responder,
14,7% que tal atendimento não existe e, 8,8%
consideraram bom. Quanto a assistência social, 41,76%
regular, 24,91% bom, 15,38% não souberam responder,
10,62% ruim e, 7,33% dos entrevistados disseram não
existir. E, sobre as creches, 41,8% dos entrevistados
disseram ser boa, 26% não soube responder, 24,2% acham
regular, 5,5% ruim e, 2,6% disse que tal serviço não existe.
Segundo a qualidade de ensino, 46,52% dos
entrevistados avaliaram como bom 43,59% regular, 6,23%
não sabe e, 2,93% ruim. Para 42,49% dos entrevistados
não existe curso de qualificação profissional em seu bairro,
22,71% não sabem, 13,19% acham bom, 11,36%
consideram esses cursoscomo regular e, 8,06% ruins.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre atendimento de saúde, atendimento ao
portador de deficiência, assistência social, creche,
qualidade de ensino e cursos de qualificação profissional,
os entrevistados elencaram o atendimento de saúde com

1348

69,23%, depois qualidade de ensino com 11,36%, 9,89%
cursos de qualificação profissional, 5,13% atendimento ao
portador de deficiência, 2,20% assistência social e, 2,20%
creche.
Coleta de Lixo; Esgoto; Abastecimento de
Água; Transporte Coletivo e Urbanização: ao serem
questionados quanto a coleta de lixo 32,2% disseram que
não existe, 28,9% consideraram ruim, 24,9% regular, 9,2%
bom e, 4,8% não soube responder. Quanto a rede de esgoto
em seu bairro, 87,5% dos entrevistados disseram que estes
serviços não existe, 4,8% acham ruim, 3,7% regular, 2,2%
não souberam responder e, 1,8% consideraram bom. Sobre
o abastecimento de água, 66,3% dos entrevistados
consideraram bom, 22,3% regular, 9,9% ruim, 1,1% disse
que não existe e, 0,4% não soube responder.
No que se refere ao transporte coletivo, 72,53%
disseram que tal serviço não existe, 8,79% dos
entrevistados avaliaram o transporte coletivo como bom,
7,33% regular e, 5,49% consideraram tal transporte ruim.
E, sobre a urbanização das ruas de sue bairro, 30,8% dos
entrevistados acham regular, 30,4% ruim, 19,4% bom,
12,1% disseram não existir e, 7,3% não soube responder.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre coleta de lixo, rede de esgoto,
abastecimento de água, transporte coletivo e urbanização,
64,10% dos entrevistados avaliaram o abastecimento de
água como item mais importante, 19,8% coleta de lixo,
8,8% rede de esgoto, 5,5% urbanização das ruas e, 1,8%
transporte coletivo.
Área de Lazer/Esporte; Programação Cultural;
Limpeza de Ruas e Terrenos e Segurança Pública:
segundo 13,92% dos entrevistados disseram ser ruim as
áreas de lazer/esporte em seu bairro, 33,33% disseram ser
regular, 13,55% dos entrevistados responderam que não
existem áreas de lazer/esporte em seu bairro, 24,91%
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consideraram bom e, 14,29% não souberam responder. E,
em relação a avaliação da programação cultural 38,46%
dos entrevistados consideram regular, 28,94% avaliam
como boa, 12,82% não souberam responder, 11,36% ruim
e, 8,42% não existe.
Ao serem questionados quanto a limpeza das ruas
e terrenos de seu bairro, 38,60% dos entrevistados
consideraram ruim, 33,09% regular, 8,46% dos
entrevistados disseram que tal serviço não existe e, 4,78%
não souberam responder. Em, relação a segurança pública
37,36% avaliaram este item como regular, 36,26% ruim,
18,32%como bom, 5,13% não existente em seu bairro e,
2,93% não souberam responder.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre área de lazer/esporte, programação
cultural, limpeza de ruas e terrenos e segurança pública,
76,19% disseram que é a segurança pública,9,52% limpeza
de ruas e terrenos, 7,33% programação cultural e,6,96%
disseram áreas de lazer/esporte.
Áreas Verdes; Arborização das Ruas; Praias e
Balneários; Rios e Lagos; Qualidade do Ar: as áreas
verdes foram avaliadas por 33,90% dos entrevistados
como boas, 19,49% disseram que tais áreas não existem
em seu bairro, 16,95% acham regular e, 9,32%
responderam consideram ruim. A arborização das ruas
para 34,8% dos entrevistados é ruim, 24,9% regular,
18,7% boa, 16,5% não existe e, 5,1% não souberam
responder. Quanto as praias e balneários 38,46% dos
entrevistados avaliaram como regular, 21,25% como boas
as praias/balneários existentes, 14,65% não existe
e,11,72% como ruim.
Sobre os rios e lagos das comunidades, 70,33%
dos entrevistados consideraram como bom o estado dos
mesmos e 21,61% disseram ser regular. Em relação a
qualidade do ar, 81,3% consideraram boa, 13,9% regular,
3,7% ruim e, 1,1% não soube responder.
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Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre áreas verdes, arborização das ruas,
praias e balneários, rios e lagos e qualidade do ar, 52%
consideraram a qualidade do ar com mais importante,
22,3% rios e lagos, 13,6% áreas verdes, 8,4% arborização
das ruas e, 3,7% praias e balneários.
A última questão relacionada a Qualidade de Vida
foi: a quem recorrer para melhorar os problemas da
comunidade? Os entrevistados na maioria, 92,67%
elencaram o poder público (municipal, estadual e
federal),4,4% lideranças comunitárias, 1,47% lideranças
religiosas, 1,1% parcerias com escolas e outras instituições
e, 0,37% outras parcerias com empresas.
Capital social
A primeira pergunta deste item é se o entrevistado
gosta do bairro onde mora. Segundo os entrevistados
93,41% afirmam gostar, 5,49% disseram gostar
parcialmente e, 1,10% disseram que não. Em termos de
convivência entre os moradores, 68,13% dos entrevistados
alegaram ser muito boa, 30,04% disseram ser satisfatória e,
apenas 1,83% disseram que tal convivência era ruim.
Sobre associação de moradores, 79,5% dos
entrevistados disseram que não existe em seu bairro,
10,3% não soube responder, 4,4% consideraram boa, 3,7%
regular e, 2,2% ruim. Ao serem questionados como os
mesmos avaliam a questão de cooperativa de trabalho,
81,7% disseram que não existem, 8,4% não souberam
responder, 3,7% disseram ser bom, 3,7% ruim e, 2,6%
regular. Quanto a atuação das igrejas/organizações
religiosas, 36,3% consideram boa, 25,3% regular, 15% não
soube responder, 12,1% disseram que não existe e, 11,4%
acham ruim.
Neste item também foi questionado quanto as
Bibliotecas e, 28,6% dos entrevistados disseram que tal
serviço é regular, 22,7% que não existem, 18,7% não
souberam responder e, 14,3% acham ruim. Da mesma
forma se questionou quanto os Clubes/Quadras de Eventos
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e 41,03% dos entrevistados consideraram como regular os
existentes em seu bairro, 17,95% acham bom, 16,12%
acham ruim, 13,19% disseram não existir tais espaços.
Quanto a projetos sociais existentes em seu bairro, 26,01%
afirmaram não existir projetos sociais, 23,08% não sabem,
18,68% ser regular e, 8,42% definiram os projetos sociais
existentes como ruim. Por fim, os movimentos sociais e,
42,9% dos entrevistados disseram não existir, 19% não
souberam responder, 15% acham regular, 12,8% bom e,
10,3% ruim.
Ao serem questionados quais os itens mais
importantes dentre associação de moradores, cooperativas
de trabalho, atuação social das Igrejas/organizações
religiosas, bibliotecas, Clubes/Quadra de eventos, projetos
sociais e movimentos sociais, 27,47% dos entrevistados
consideraram a atuação social das igrejas como a mais
importante, 23,44% as cooperativas de trabalho, 19,78% os
projetos sociais, 13,55% a associação de moradores, 7,33%
as bibliotecas, 4,76% movimentos sociais e, 3,66% os
clubes/quadras de eventos.
Os entrevistados foram questionados sobre com
que frequência sua família participa de ações da
comunidade (associações de moradores, ONG’s, grupos,
etc.)? E, 49,08% disseram que sua família participa às
vezes, 32,60% disseram que participam na maioria das
vezes e, 18,32% disseram que sua família nunca participa.
Mas, sondados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 82,05% afirmaram que
participariam, 12,82% disseram talvez/depende e, apenas
5,13% não participariam.
A última questão do DSA foi com relação as
fontes de acesso à informação utilizadas pela família, onde
o mesmo poderia marcar mais de uma opção inclusive. Os
resultados obtidos foram: 39,05% televisão, 20,79%
celular, 19,37% rádio canal aberto (AM e FM), 10,16%
internet, 5,24% revista, 4,13% jornal, 0,79% rádio
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comunitária
e
0,68%
reuniões
de
associações/organizações.
PEDEOP
a) Local de trabalho: nestas escolas a maioria dos
docentes são mulheres (69,2%), e 30,8% são homens,
sendo 30,8% contratada e 69,2% concursada, lecionam nas
séries iniciais do ensino fundamental (75%) e educação
infantil (25%).
b) Formação e motivação: A maioria dos
professores possui graduação completa (53,8%). Em
relação à instituição, a maioria (71,4%) cursa em unidades
federais e de forma presencial. Quanto à formação
continuada, a maioria (60%) respondeu ter participado de
cursos de capacitação em instituições públicas federais e
municipais (40% cada) de forma presencial e consideraram
adequados (53,3%) os programas das disciplinas que
lecionam.
Em escala de importância os professores opinaram
como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização
profissional:
falta
de
comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de
compromisso institucional com a formação docente, falta
de vontade e motivação pessoal, falta de programas de
incentivos por parte das secretarias de educação.
Em escala de importância os professores opinaram
como as principais razões que estimulam sua busca pelo
aprimoramento/atualização profissional: 1º) oferta de
equipamentos de apoio: computador, internet, kits de
formação, etc. (53,8% muito importante); 2º) oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área de
interesse (69,2% muito importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola, temáticas novas e/ou
diversificadas, interesse pessoal, melhoria do desempenho
profissional (53,8% muito importante); 4º) Incentivo por
parte da Secretaria de Educação (30,8% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o professor segue a
escala de importância: 1º) Interesse dos alunos,
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qualificação e atualização de conteúdos específicos,
número adequado de alunos em sala de aula, (61,5% muito
importante); 2º) Recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratório, tempo destinado à
disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
melhores salários, salas de aula adequadas, trabalhar em
um só local de articulação entre alunos, professores e
gestores, bom desempenho dos alunos, possibilidade de
assumir cargos administrativos, atuação em processo de
gestão participativa (61,5% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 53,8% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam, incorporam-nas em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
tema indicado: ética, pluralidade cultural, meio ambiente,
saúde, orientação sexual e trabalho e consumo. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Ciências (22,7%), seguido
de Português (15,9%), Geografia (22,7%) e Matemática
(11,4%). 84,6% dos professores afirmaram não trabalhar
temas transversais em parceria com outras instituições.
Relacionado à infraestrutura de apoio pedagógico
existente na escola os professores afirmaram existir sala de
aula, biblioteca, sala multimídia e laboratório de
informática para seu uso cotidiano. A maioria (50%)
alegou usar costumeiramente as salas de aula. 76,9% dos
professores produzem seu próprio material didático com
recursos disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas,
animais, etc).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a maioria
afirmou que o seu acerco bibliográfico não é adequado
(76,9%), composto principalmente de: livros didáticos
(26,5%), literatura infantil (29,4%), jornais e revistas
(8,8%), literatura juvenil (11,8% cada), literatura de
autores regionais (5,9%).
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PLANO DE AÇÃO
Com relação à escolaridade, a maioria dos
entrevistados possui apenas o ensino fundamental
incompleto. Com isso, é necessário a implementação
cursos, preferencialmente noturnos, para que o moradores
que quiserem, possam concluir seus estudos.
O mais preocupante na comunidade trata-se do
saneamento a maioria dos entrevistados não possuem
sistema de esgoto. Deve-se implantar primeiramente fossas
sépticas para depois ser feito um sistema de tratamento
adequado de maneira que os resíduos da comunidade não
contaminem os lençóis freáticos tampouco os rios que a
cercam.
Na comunidade onde a escola está inserida como
PLANO DE AÇÃO devem ser implantados em caráter de
urgência a coleta de lixo, bem como instalação de um
aterro para destinação do mesmo uma vez que os
moradores disseram, em sua maioria que queimam o lixo
coletado, o que causando assim um dano ao meio
ambiente.

1355

Projeto Agenda Cidadã

Agendas do Município
ITAITUBA
Pará – Brasil
JULHO DE 2016

1356
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URBANO
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DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Engenheiro Fernando Guilhon,
a coleta de lixo foi classificada como boa em 51,2% dos
casos; 32,1% regular; 14,3% ruim; 1,8% afirmam não
existir e 0,6% não sabem. Com isso, o lixo é 49,4%
coletado por serviço de limpeza; 40,5% caçamba de lixo;
6,5% queimado; 3% enterrado e 0,6% terreno baldio/
lixão.
Água: Quanto a fonte de abastecimento: 56,5%
afirmaram que provém de poço doméstico; 37,5% rede
geral de distribuição e 6% micro abastecimento
comunitário. 50,5% afirmaram que a água possui
tratamento; 31,55 não e 18% não sabe. Quanto à forma de
tratamento: 62,8% responderam filtrada; 30,1% clorada e
7,1% fervida.
Esgoto: 63,5% afirmaram não existir; 15,3%
bom; 10,1% ruim; 9% regular e 2,1% não sabem. Quanto
ao destino do esgoto: 88,1%utilizam fossa séptica; 7,7%
rede geral e 4,2% vala/ a céu aberto.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
que possuem ensino fundamental incompleto (42,2%);
19,1% sabe ler e escrever, mas não frequentou a escola;
16,8% ensino fundamental completo; 9,2% não sabem ler
nem escrever; 7,5% ensino médio incompleto; 2,3% ensino
médio completo; 1,7% e ensino superior completo e
1,2%ensino superior incompleto.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram a ocorrência
de doenças nos últimos 12 meses, os maiores índices
foram: 25,6% doenças respiratórias; 19,2% dengue; 12,5%
diarreia; 11,9% verminoses; 11,2% viroses; 6,4% afirmam
não ter ocorrido doenças;2,6% problemas de pele; 1,9%
problemas do coração; 1,3% cada, hepatite e problemas
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ósseos/ articulação; 1% leptospirose; 0,6% cada, febre
amarela e diabetes;0,3% cada; outros e hanseníase.
As declarações mostram que 47% recorrem a
hospitais púbicos; 31% posto de saúde; 12,5% farmácia;
4,2% agentes comunitários de saúde e 1,8% médico de
plano de saúde. Quanto ao atendimento de saúde, 47,6%
consideram bom; 41,1% regular; 10,7% ruim e 0,6% não
sabe.
Quando questionados sobre atendimento ao
portador de deficiência, 100% afirmam não existir.
Quando questionados sobre a assistência social, 34,5%
consideram bom; 28,6% não sabem; 20,8% consideram
regular; 8,9% ruim e 7,1%afirmam não existir. Outro dado
de avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 64,3% consideraram bom; 29,2% regular;
6% ruim e 0,6% afirmam não existir.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que42,2% não sabem se possuem documentação; 30,7%
dos casos entrevistados possuem documentação e 27,1%
não possuem. Questionados sobre as características do
terreno, 94,6% dos entrevistados responderam que vivem
em áreas de terra firme e 4,8% inundáveis (várzeas, igapó)
(Figura 454). Já quando questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dentre outros, 58,9%
dizem que a casa onde moram é própria; 36,9% alugada e
4,2% cedida.
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Figura 453. Situação do terreno
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
(32,7%) bicicleta; 18,3% carro; 17,1% moto; 16,3% a pé;
8,6% ônibus; 6,2% moto-táxi e 0,4% cada, van/Kombi e
barca/balsa/lancha.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 27,4% consideram regular;
25% consideram bom; 22% não sabem; 14,9% afirmam
não existir e 10,7% consideram ruim.
Urbanização das ruas: 59,5% afirmam não
existir; 17,9% consideram bom; 11,9% ruim; 10,1%
regular e 0,6% não sabem (Figura 455).

1360

Figura 454. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
A respeito da quantidade de menores de 18 anos
que contribuem com a renda familiar, seguem as respostas:
51,2%dos entrevistados afirmaram nenhum; 22,6% de dois
a um; 14,3% três ou mais; 11,9% de dois a três.
Analisando os gráficos, 36% possuem de um a
dois salários mínimos; 24,4% cada, menos de um salário
mínimo e mais de dois a três salários mínimos; 7,7% de
três a cinco salários mínimos; 4,8% sem renda e 2,4% mais
de cinco salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: 35,7% consideram bom;
30,4% ruim; 28% regular; 3,6% afirmam não existir e
2,4% não sabem.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram: 63,1% responderam sim; 29,2%
parcialmente e 7,7% não. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência a família participa de
ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 69% nunca; 28% às vezes e 3% a maioria das
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vezes. E quando perguntados se participariam de projetos
que beneficiam a comunidade, 64,9% responderam que
sim; 22,6% talvez/depende e 12,5% não.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (75,6%) o
aspecto mais importante é o atendimento de saúde, seguido
de 13,1%qualidade de ensino; 6% assistência social; 1,8%
creche e 1,2% curso de qualificação profissional. Observe
a Figura 455.

Figura 455. Item considerado mais importante
pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 45,8% responderam segurança pública;
26,2% áreas de lazer/ esporte; 16,7% limpeza de ruas e
terrenos e 11,3% programação cultural. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas verdes, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
25% áreas verdes; 22,6% cada, arborização de ruas e rios e
lagos; 20,8% praias e balneários e 8,9% rios e lagos.
PLANO DE AÇÃO
A escola não participou do plano de ação. Em
função disso, PLANO DE AÇÃO foram sugeridas, em
função dos resultados obtidos, destacando-se:
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- Construção de estação de tratamento de esgoto;
- Implantar de programas de educação
ambiental, sexual e de saúde;
- Criação de cooperativas de catadores de lixo
reciclável;
- Elevação da limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivo de criação de postos de saúde,
hospitais e unidades de pronto atendimento (UPA)
- Elevação da urbanização das ruas;
- Oferta de cursos e treinamento em áreas de
interesse da comunidade.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF PADRE JOSE DE ANCHIETA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:
Coordenador de
Pólo:

15100464
EMEIF PADRE JOSE DE ANCHIETA
Ensino Fundamental
ITAITUBA
TAPAJÓS
URBANO
MARIA DE FATIMA MATOS DE SOUZA
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
O resgate da memória do bairro Santo Antônio,
localizado na periferia do município de Itaituba, onde se
situa a Escola municipal Padre José de Anchieta, é fruto de
uma primeira aproximação dos pesquisadores com uma
realidade vivida por sujeitos históricos em um dado
momento de suas vidas. Esses dados são importantes para
se compreender como esse bairro foi se estruturando,
organizando para chegar ao que é hoje. Quem relata com
emoção a história da Escola José de Anchieta, importante
patrimônio histórico do bairro, é o professor Francisco
Carneiro da Silva, que ali trabalha desde sua inauguração
em 1988, quando ela só contava com cinco salas de aula e
uma secretaria. A primeira ampliação ocorreu em 1999,
com a construção de mais três salas. Em 2009, a escola foi
reconstruída e hoje conta com novas salas de aula, AEE,
laboratório de informática, biblioteca, sala de professores e
quadra de esportes.
A escola foi construída para substituir a escola
denominada 25 de março que fechou devido ao
desentendimento da diretora (proprietária da escola) com a
Secretaria da Educação. As aulas aconteciam à luz de
lampião, pois não havia abastecimento de energia elétrica
no bairro. Com a necessidade de aumentar a escola devido
à demanda de alunos foi construído um barracão a céu
aberto, mas que contava com energia gerada por motor a
diesel.
Em frente à Escola está a Igreja de Santo
Antônio, construída pelos próprios comunitários. A
memória viva desta obra é a Sra. Rosenira Brito de
Carvalho que conta que inicialmente foi feita uma capela
de madeira com bastante árvores em sua volta pelo
catequista, Sr. Raimundo, algumas beatas (D. Bela e D.
Alaíde), a Irmã Sabina e o Sr. Joaquim. Em 1989, a capela
foi elevada à condição de Igreja. Somente em 1999 foi
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realizada a construção da Igreja em alvenaria, sendo
inaugurada em 2000 por D. Capistrano, o bispo local.
A Lagoa do Irajá constitui-se em patrimônio
natural do bairro Santo Antônio e era usado pelos
moradores para lazer, lavagem de roupa e pescarias.
Infelizmente, atualmente, a mesma está abandonada, cheia
de lixo doméstico e ossadas dos vendedores de carne,
atraindo assim urubus. Por iniciativa do professor
Welinton Tenório, com o objetivo de chamar atenção dos
governantes para o descaso com que a lagoa tem sido
tratada, grupos de alunos tem sido levados a visitar esse
importante recurso natural, reivindicando a limpeza da
mesma.
Percebe-se também que o bairro não conta com
atividades culturais, a não serem as realizadas no ambiente
escolar, como por exemplo: Projeto Dia das Mães, Projeto
Criança Feliz, Feira das Artes e Cultura, Jogos Internos e
Feira Afro-brasileira.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Padre José de Anchieta, 84,7%
das pessoas questionadas responderam não usufruir da
coleta de lixo e 15,3%. Com isso, o destino dos resíduos
produzidos e não coletados – de acordo com as respostas –
é coletado por serviço de limpeza -gari- (67,3%); outros
queimam (15,3%); 14,3% caçamba de lixo e 3,1%
despejam o lixo na mata.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por poço domestico (84,7%);
rede geral de
distribuição (10,2%) e 5,1% dizem que seu abastecimento
provém de microssistema comunitário. Dos entrevistados
44,3% afirmam que a água consumida não recebe nenhum
tipo de tratamento; 55,7% dizem que sua é tratada de
diferentes formas: 25,8% são clorada e filtrada,
respectivamente; 1,0% fervida e 3,1% não souberam
responder.
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Esgoto: 42,9% dos entrevistados declararam que
a rede de esgoto é regular; 24,5% dizem que este quesito é
bom e 20,4% o julgam ruim; 8,2% disseram não existir e
4,1% não souberam responder. Dessa forma, a maioria
(56,6%) destinam dejetos em fossa séptica; 26,3% na rede
de esgoto; 8,1% em sumidouros, 7,1% a céu aberto/vala;
2,0% na rede comunitária.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com 60%,
seguida dos que possuem ensino fundamental completo
(48,8%); os que possuem ensino médio completo (10,9%);
ensino superior incompleto (7,3%) e os possuidores de
ensino superior completo (3,6%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
36,8% dengue; 12,8% verminoses; 8,8% diarreia; 8,8%
relatam outros tipos de viroses; 7,2% malária; 5,6%
doenças respiratórias; 1,6% problemas de pele; 1,6%
problemas ósseos e articulação, 0,8% hepatite; 0,8%
diabetes e 13,6% não houve relatos de doenças.
As declarações mostram que 50% recorrem a
postos de saúde para seu atendimento; 39,8% recorrem a
hospitais públicos; 5,1% farmácia; 4,1% hospitais privado
e 1,0% médicos do plano de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 45,9% dos
entrevistados considera regular; 29,6% bom; 20,4% ruim e
4,1% inexistente. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 12,8%% dos entrevistados
declararam ser regular; 24,7% ruim; 15,1% não souberam
responder e 26,9% disseram ser inexistente.
Quando questionados sobre a assistência social,
32,3% dos entrevistados testemunharam não existir; 26% a
julgam regular; 16,7% ruim; 16,7% não souberam
responder e 8,3% consideram bom. Outro dado de
avaliação foi à qualidade do ensino, onde os resultados
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mostraram que 38,9% consideraram regular; 37,9%
consideram este item bom; 9,5% o julgam ruim; 7,4 %
inexistente e 6,3% não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 52,1% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno; 41,7% possuem e 6,3% não
souberam responder, dessa forma a falta de formalidade
fica visível na maioria das respostas sobre esse aspecto
questionado. Questionados sobre as características do
terreno, 97,3% dos entrevistados responderam que vivem
em área de terra firme e somente 2,7% em áreas
inundáveis. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 79,6%
dizem que a casa onde moram é própria; 11,2% dizem que
sua residência é alugada; 6,1% dizem que ter obtido a
residência por posse; 2% outros e 1,0% cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria usa bicicleta (44,2%); 20% andam a pé; 10,3%
usam carro;9,7% moto-taxi; 2,4% ônibus; 1,8%
van/Kombi; 0,6% carroça/carro de boi e 0,6% utilizam
canoa/bajara.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 41,7% relatam que o
abastecimento de água é inexistente; 21,9% regular; 15,6%
ruim; 14,6% bom e 6,3% não souberam responder.
Urbanização das ruas: 30,1% dos entrevistados
disseram que urbanização das ruas e regular; 26,9% bom;
18,3% disseram ser ruim; 16,1% inexistente e 8,6% não
souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
92,9% das respostas dos entrevistados confirmam que
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nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 4,1%
responderam que 1 apenas trabalha; 2,0% dos
questionados disseram que quatro ou menores trabalham e
1,0% responderam que três ou menores contribuem com a
renda familiar. Quanto à renda familiar, 52% recebem de 1
a 2 salários mínimos; 20,4% possuem renda inferior a um
salário; 13,3% não possuem renda; 9,2% de 2 a 3 salários;
4,1% de 3 a 5 salários e 1% mais de 5 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 44,5%
consideram a segurança pública ruim; 38,8% julgam
regular; 30,6% ruim; 19,4% bom; 9,2% não existem e
2,0% não sabem. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 96,6% disseram que sim; 7,3% dizem que
gostam parcialmente e 2,1% disseram que isso chama
atenção ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência à família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 58,9% responderam que participam às vezes;
25% nunca; 16,1% na maioria das vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 51% não; 32,7% participariam e 16,1%
talvez participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (84,4%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para
6,3% o item mais importante é o atendimento aos
portadores de deficiência; 4,2% qualidade de ensino; 3,1%
cursos de qualificação profissional; 11,3% qualidade do
ensino; 1% assistência social e 1% a existência de creches.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 43,9% consideram a segurança pública;
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27,6% limpeza de ruas; 16,3% programação cultural e
12,2% áreas de lazer/esporte. Também foram questionados
sobre o que consideram mais importante entre: áreas
ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 30,6%
consideram mais importantes à qualidade do ar; 29,6% as
áreas verdes; 12,2% praia e balneários e 7,1% rios e lagos.
PEDEOP
A Escola Municipal Padre José de Anchieta,
localizada na zona urbana do município de Itaituba, no
bairro de Santo Antônio os resultados abaixo relacionados.
- IDENTIFICAÇÃO E VÍNCULO
Na questão, que trata do sexo dos professores é
importante observar que 100% são do sexo feminino. Esse
resultado pode se dever ao fato de ser uma escola de
ensino fundamental menor, cujas séries historicamente no
Brasil sempre terem sido assumidas por professoras.
Outro dado que chama a atenção nesse item é o
fato de 63% do corpo docente dessa escola ser apenas
contratado, ou seja, professores que ficam um período ou
são transferido para outra escola ou são demitidos no final
do ano. Essa situação cria uma instabilidade na escola em
relação ao quadro de professores a cada início de ano.
A grande maioria dos professores pesquisados,
nessa escola, atua nas séries finais e iniciais do ensino
fundamental (Figura 457).
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Figura 456. Segmento em que leciona
4.5 – FORMAÇÃO e MOTIVAÇÃO
No que concerne à “Formação e Motivação”,
podemos verificar que 100% dos professores possuem
ensino fundamental e médio completo, porém, podemos
observar também, no gráfico abaixo que desses apenas
12,5% desses professores possuem curso de formação de
professor/normal (Figura 458).

Figura 457. Escolaridade
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Esse dado é interessante se observamos que
desde a década de 70 havia uma exigência na Lei 5.692/71
que o professor para ingressar na carreira docente no
ensino regular (hoje – ensino fundamental) deveria possuir
no mínimo formação em magistério (atual nível médio). A
atual LDB, 9394/96, exige o curso superior, em nível de
licenciatura para esse mesmo nível de ensino.
Os dados revelam que nessa escola 62,5% dos
professores já possuem graduação e 37,5% estão em
processo de formação em cursos de graduação. Vale
destacar que todos os que possuem curso superior e ou
estão cursando essa formação é em licenciatura plena
(Figura 459).
70,0

62,5

60,0
50,0
37,5

40,0
30,0
20,0
10,0

0,0

0,0
1. Completa

2. Incompleta

3. Não possui

Figura 458. Graduação
Como se verifica no gráfico acima há um total
desacordo entre o que a Lei exige porque se 42,9% ainda
não possuem curso superior eles possuem efetivamente
apenas a formação em nível médio, portanto, o seu nível
médio não é na área de formação de professor.
Nos resultados da pesquisa podemos constatar
que 100% dos professores pesquisados afirmaram desejar

1372

que fosse ofertado cursos para que possam melhorar seu
desempenho nas atividades de ensino.
É interessante observar que dos 13 itens do
questionário que procurou saber sobre os fatores que
motivam o professor, o item Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios, foi o que item
que mais se destacou como sendo o “mais importante”,
conforme gráfico abaixo.
Por outro lado, podemos observar que os
professores pesquisados consideraram que o fator que mais
motiva os alunos, dentre as diferentes opções dadas no
questionário para ser avaliado, o fator: N) estímulo
docente e relação professor aluno e Q) salas de aula
adequada foram os itens que mais se destacaram, por terem
sido os únicos avaliados por 100% dos pesquisados como
sendo o item “mais importante” (Figura 460).

Figura 459. Importância
4. 6 – TEMAS TRANSVERSAIS
Em relação ao item “Temas Transversais” na
questão 16, 75% afirmam terem tido acesso a orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina e 100%
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afirmam que incorporam as ideias e sugestões apontadas
por orientações oficiais para o ensino.
A figura 461 a seguir mostra os temas
transversais trabalhados na escola pelos professores.

Figura 460. Temas transversais
Como se verifica, o tema meio ambiente e saúde
são os mais trabalhados de forma transversal pelos
professores das diferentes disciplinas.
4.7 –
PEDAGÓGICO

INFRAESTRUTURA

DE

APOIO

Na
questão
“Q24.
ASSINALE
AS
INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA DE APOIO
PEDAGÓGICO EXISTENTES NA ESCOLA”: é
importante observar que os itens como: sala de aula,
biblioteca/sala
de
Leitura,
sala
Multimídia,
radiocomunicação, laboratório de ciências, laboratório de
informática, outra, aparecem nas respostas dos professores,
o que podemos inferir que todos esses espaços existem nas
escolas, o que pode se dever ao fato de ser uma escola
localizada na zona urbana.
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Apesar dos professores disporem na escola de
diversas instalações de infraestrutura de apoio pedagógico
na escola, os dados revelam que apenas três instalações são
utilizadas por eles em suas aulas: sala de aula 58,3%,
biblioteca/sala de Leitura 33,3% e laboratório de ciências
8,3%. As demais instalações aparecem zeradas, ou seja,
não utilizadas. O Laboratório de Ciências é 100% de uso
compartilhado com outras disciplinas.
Nas questões sobre espaços físicos, mobiliários,
manutenção, equipamentos e materiais didáticos,
biblioteca e sala de leitura podemos observar que esses
itens foram bem avaliados pelos professores como sendo
suficientes e ou adequados.
PLANO DE AÇÃO
A terceira etapa da Agenda no Campus de
Itaituba se deu de julho a dezembro de 2013, com a
implementação do Plano de Ação nas comunidades em que
os cursistas/pesquisadores atuavam e onde foi aplicado o
DAS e o resgate da memória local. Essa atividade visava
levar a comunidade envolvida na pesquisa os principais
resultados, como forma de fomentar junto ao governo
municipal políticas públicas que visassem à diminuição
das principais problemáticas vivenciadas pelos moradores
dessas comunidades. Nesse período também foi realizada
uma oficina curricular, com o tema “Saúde”.
De acordo com o relatório da professora
pesquisadora responsável por essa escola, podemos
observar que a mesma conclui todas as etapas do Projeto
Agenda Cidadã, haja vista que a mesma realizou o Plano
de Ação, como os seguintes resultados:

Problema encontrado com a aplicação
do PEDEOP está relacionado ao tema
Meio Ambiente.
2. Optou-se pelo resgate do igarapé Irajá,
localizado atrás da escola Padre José de
Anchieta.
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3. Ações realizadas:
- Mobilização da comunidade para a importância
do tema;
- Discussão da importância socioambiental do
igarapé Irajá;
- Registro fotográfico do igarapé antes e depois
das ações;
- Limpeza do igarapé;
- Tratamento da água do igarapé.
4. Atividades desenvolvidas:
- Realização de um Fórum:
•
Mobilizar o setor público, privado e
representantes da comunidade;
• Discutir e votar propostas;
• Redigir propostas de plano de ação;
• Consolidar plano de ação.
5. Resultado: Conscientização da importância
socioambiental do igarapé Irajá tanto para a
comunidade quanto para a escola; limpeza do igarapé
realizado pela PC, alunos da escola e comunitários.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF MAGALHAES BARATA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15100537
EMEF MAGALHAES BARATA
Ensino Fundamental
ITAITUBA
TAPAJÓS
URBANO
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
O resgate da memória é uma atividade de
pesquisa que requer uma atenção especial do pesquisador,
por se tratar de uma busca de reconstrução de algo já
vivido, que muitas vezes se encontra guardado no
imaginário de uma pessoa ou um grupo de pessoas que
viveram aquele momento histórico. De acordo com Le
Goff (2006, p.471), “a memória, na qual cresce a história,
que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para
servir ao presente e ao futuro”.
Partindo dessa premissa, o resgate da
memória do bairro Bom Remédio, localizado na periferia
do município de Itaituba, onde se situa a Ensino
Fundamental Magalhães Barata, é fruto de uma primeira
aproximação dos pesquisadores com uma realidade vivida
por sujeitos históricos em um dado momento de suas
vidas. Esses dados são importantes para se compreender
como esse bairro foi se estruturando, organizando para
chegar ao que é hoje.
Os primeiros moradores do bairro Jardim das
Araras chegaram nas décadas de 70 e 80, no período da
Campanha do Governo Federal "Homens sem Terras para
Terras sem Homens". Neste período o proprietário de uma
fazenda, conhecido como José das Araras, um dos homens
mais ricos da cidade na época garimpeira, loteou sua terra
para vendê-las. Com o declínio do garimpo e o
empobrecimento do Sr. José das Araras, algumas áreas do
bairro foram invadidas, sendo um destas áreas conhecidas
como Residencial Vale do Piracanã. Embora seja um
bairro com cerca mais de 40 anos, a população de recente
da falta de infraestrutura.
O Jardim das Araras conta com
importantes patrimônios históricos, como: a Igreja de
Santo Estevão, as Escolas Maria Aparecida de Sousa
Costa, São Francisco das Chagas e Maria da Consolação
de Mendonça Cerqueira, a Faculdade de Itaituba – FAI
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(antiga escola Chapeuzinho Vermelho) e a Creche Criança
Feliz. O patrimônio cultural do bairro está diretamente
ligado ás tradições nordestinas, como a Quadrilha Fundo
de Quintal. O Rio Tapajós e o Rio Piracanã cortam o
bairro, criando lagoas e canais que provocam grandes
enchentes na época das cheias.
O bairro possui exuberante fauna que atrai a
presença de grande número de animais. Em meio a essa
exuberância, foi criado o Residencial Minha Casa, Minha
Vida, tendo a fundo o Rio Piracanã, muito utilizado por
pescadores. O Residencial conta com apenas nove meses e
contrasta em infraestrutura com o restante do bairro, o que
aumenta o descontentamento dos moradores.
Dona Geralda representa a memória viva do
bairro, pois mora lá a mais de 25 anos e se recente da
mudança nas pessoas, antes tão respeitosas, embora a
maioria dos moradores trabalhasse no garimpo e muitos se
envolviam em crimes naquela região.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola de Ensino Fundamental
Magalhães Barata, 66,7% dos entrevistados dizem que o
serviço de coleta de lixo é bom; 21,4% consideram
regular; 9,5% afirmaram não existir coleta de lixo e 2,9%
dos entrevistados consideram ruim. Assim, o lixo
produzido é: coletado pelo serviço de limpeza (63,1%);
queimado (11,9)%; enterrado (11,9%); coletado pela
caçamba de lixo (11,9%) e 1,2% é jogado em terreno
baldio ou lixão.
Água: Dentre as pessoas entrevistadas, 55,8%
das pessoas entrevistadas responderam que o serviço de
abastecimento de água é regular; 27,9% consideram bom;
7% afirma que não existe; 5,8% não souberam responder e
3,5% consideram ruim. Com isso, 85,7% dos entrevistados
dizem que usam de poço doméstico; 13,1% de micro
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abastecimento comunitário e 1,2% rede geral de
distribuição. As pessoas não recebem água tratada e fazem
tratamento da água por meio de filtragem (57,1%), adição
de cloro (31%) e fervura (11,9 %).
Esgoto: 44% das pessoas entrevistadas
consideram o serviço regular; 21,7% afirmam não existir;
17,9% consideram o serviço bom; consideram o sistema de
rede de esgoto é ruim e 7,1% não soube responder. Com
isso, os moradores lançam seus dejetos em fossa séptica
(90,5%); sumidouros (6,7%); destinam em rede geral de
esgoto (1,9%) e céu aberto ou vala (1%).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante de
escolaridade é a dos que possuem ensino fundamental
incompleto (27,4%); ensino médio completo (26,2%);
ensino fundamental completo (20,2%); ensino médio
incompleto (9,5%); ensino superior completo (9,5%)
ensino superior incompleto (7,1%). Quando questionados
sobre a qualidade do ensino, 61,9% consideram bom;
32,1% consideram regular; 3,6% não souberam responder
e 2,4% considera o ensino ruim.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
dengue (46,4%); diarreia (11,9%); doenças respiratórias
(10,7%); verminoses (8,3%); malária (4,8%); hepatite
(3,6%); problemas do coração (3,6%); febre amarela
(3,6%); leptospirose (2,4%); problemas de pele (2,4%);
diabetes (1,2%); doenças mentais (1,2%). Ressalta-se que
todos os entrevistados tiveram alguma doença no último
ano, podendo isso ser reflexo das precárias condições de
saneamento e qualidade de vida.
As declarações mostram 76,2 % dos
entrevistados recorrem a hospitais públicos para o
tratamento das suas doenças; 14,3% recorrem ao posto de
saúde; 7,1% a hospitais privados e 2,4% vão a farmácia.
Quanto ao atendimento de saúde, 56% dos entrevistados
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consideram regular; 35,7% consideram bom; 4,8% não
souberam responder e 3,6% julgam o serviço ruim.
Quando questionados sobre o atendimento aos
portadores de deficiência, 46,4% dos entrevistados
consideram regular; 39,6% consideram bom; 6% não
suberam responder; 4,8% consideram ruim e 4,8%
afirmam que não existe. Quanto a assistência social, 57,1%
considera bom; 36,9% regular; 3,6% considera ruim e
2,4% não souberam responder;
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
54,8% não souberam responder; 39,3% não possuem
documento de propriedade do terreno e apenas 6%
possuem. Questionados sobre as características do terreno,
88,1% dos entrevistados responderam que vivem em área
de terra firme; 7,1% vivem em áreas inundáveis e 4,8%
vivem em áreas marginais sujeitas ao fenômeno de terras
caídas. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 83,3%
responderam que a casa onde moram é própria; 11,9%
disseram morar em casa alugada; 3,6% dizem que a
residência é cedida e 1,2% afirma que adquiriu a casa por
posse (Figura 462).

Figura 461. Situação do terreno
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Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
59,5% usa carro, 14,3% usa moto; 11,9% usa bicicleta;
8,3% usam moto taxe e 6% andam a pé.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação ao
abastecimento de água na comunidade onde vivem, 55,8%
das pessoas entrevistadas responderam que o serviço de
abastecimento de água é regular; 27,9% consideram bom;
7% afirma que não existe; 5,8% não souberam responder e
3,5% consideram ruim.
Urbanização
das
ruas:
64,3%
dos
entrevistados consideram urbanização nas ruas regular;
20,2% consideram bom; 11,5% consideram ruim; 2,4%
disseram que não existe urbanização das ruas e 1,2% dos
entrevistados não souberam responder (Figura 463).

Figura 462. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
47,6% das respostas dos entrevistados confirmam que
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nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 38,1%
responderam que 1 apenas trabalha; 11,9% dos
questionados disseram que dois menores e 2,4%. Quanto à
renda familiar, 42,9% possuem renda de 2 a 3 salários
mínimos; 25% vivem com renda de 1 a 2 salários mínimo;
22,6% de 3 a 5 salários mínimo; 7,1% recebem menos de 1
salário mínimo e 2,4% vivem com mais de 5 salários.

Cultura e lazer
Segurança pública: 50% dos entrevistados
consideram a segurança pública regular; 25,2% julgam
ruim; 16,7% consideram bom; 4,8% não responder e 3,6%
dos entrevistados afirmam que não existe segurança
pública em sua comunidade. Tais dados fornecem base
para a inferência de que há ocorrência de violência urbana
na referida localidade, haja vista que apenas uma pequena
parcela da população considera a segurança pública um
item bom.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 90,5% disseram que sim 4,8% responderam
que gostam parcialmente e 4,8% dizem que não gostam.
Isso chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 72,6% participam às
vezes; 17,5% responderam que nunca participam e 5,1%
participam na maioria das vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 46,4% disseram que não 29,8% responderam
que talvez e 23,8% disseram que participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (77,7%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para
14,5% o mais importante é a qualidade do ensino; para

1383

4,1% é a qualificação profissional; para 2,6% dos
entrevistados o mais importante é existência de creches;
para 0,5% é a assistência social e para 0,5% atendimento
aos portadores de deficiência é o aspecto mais importante.
Observe a Figura 464.

Figura 463. Item considerado mais importante
pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
importante, 63,1% afirmam que a coleta de lixo é o mais
importante na comunidade; 33,3% % acham importante a
existência de rede de esgoto; 2,4% consideram o
abastecimento de água o aspecto mais importante e para
1,2% o mais importante é o transporte coletivo. Também
foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas verdes, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram:
para 53,6% o mais importante é a presença de áreas
verdes; para 22,6% o mais importante são as praias e
balneário; 17,9% dos entrevistados consideram mais
importante a qualidade do ar; 3,6% a arborização nas ruas
e para 2,4% é a conservação de rios e lagos.
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PEDEOP
PARTE 1 – IDENTIFICAÇÃO e VÍNCULO
Na questão, que trata do sexo dos professores é
importante observar qu 85% são mulheres e 15% homens,
conforme a Figura 465 abaixo. Esse resultado pode se
dever ao fato de ser uma escola de ensino fundamental
menor, as quais historicamente no Brasil sempre foi
assumida por professoras.

Figura
464.
Gênero
dos
entrevistados na escola Magalhães Barata

professores

Outro dado que chama a atenção é o acesso dos
professores, pois, 75% do corpo docente dessa escola é
apenas contratado (Figura 466).
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Figura 465. Tipo de acesso ao serviço público
Esse dado chama a atenção pelo fato de ser uma
escola localizada na zona urbana do município, o que não
justifica a dificuldade de lotar professor concursado na
mesma.A maioria dos professores pesquisados, nessa
escola, atua nas séries finais do ensino fundamental.
PARTE 2 – FORMAÇÃO e MOTIVAÇÃO
No que concerne à “Formação e Motivação”,
podemos verificar que 100% dos professores possuem
ensino fundamental e médio completo, porém, podemos
observar no gráfico abaixo que todos eles sua formação em
nível médio é regular, ou seja nenhum possui curso de
formação de professor/normal. Esse dado é interessante se
observamos que desde a década de 70 havia uma exigência
na Lei 5.692/71 que o professor para ingressar na carreira
docente no ensino regular (hoje – ensino fundamental)
deveria possuir no mínimo formação em magistério (atual
nível médio). A atual LDB, 9394/96, exige o curso
superior, em nível de licenciatura para esse mesmo nível
de ensino.
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Os dados revelam que nessa escola 100% dos
professores já possuem graduação e todos os em cursos são
em licenciatura plena.
Nos resultados da pesquisa podemos constatar
que 100% dos professores pesquisados afirmaram desejar a
oferta de cursos para que possam melhorar seu
desempenho nas atividades de ensino.
O relatório do Professor Pesquisador não foi
entregue a essa coordenadora e a planilha do PEDEOP
dessa escola por ele enviada não apresenta mais nenhum
dado, todos aparecem com 0,0, o que inviabiliza continuar
a análise que vinha sendo realizada.
PLANO DE AÇÃO
A escola não participou do plano de ação. Em
função disso, PLANO DE AÇÃO foram sugeridas, em
função dos resultados obtidos, destacando-se:
- Construção de estação de tratamento de esgoto;
- Implantar de programas de educação
ambiental, sexual e de saúde;
- Incentivar preservação da cultura e costumes
da região por meio;
- Incentivo de criação de postos de saúde,
hospitais e unidades de pronto atendimento (UPA)
- Oferta de cursos e treinamento em áreas de
interesse da comunidade.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF INTEGRACAO NACIONAL
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15100570
EMEIF INTEGRACAO NACIONAL
Ensino Fundamental
ITAITUBA
TAPAJÓS
URBANO
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
“O distrito de Miritituba faz parte da área
municipal de Itaituba. Está localizado a margem direita do
rio Tapajós e depende economicamente, politicamente e
socialmente de Itaituba. Esse distrito surgiu a partir da
década de 1970, mediante ao projeto do governo federal de
ocupação do território amazônico. O distrito de Miritituba,
como mencionado anteriormente, pertence ao município de
Itaituba, sofreu e sofre alterações culturais motivadas pelos
fluxos migratórios de pessoas que vieram de outras regiões
do Brasil.
A principal origem migratória, refere-se à
população nordestina por conta da abertura das rodovias
Transamazônica e Santarém-Cuiabá. Sendo que anterior a
essa migração, o distrito teve como primeiros habitantes os
índios Mundurucus. O assentamento das pessoas oriundas
do nordeste brasileiro deve-se ao fato de que no processo
de implantação das rodovias federais na segunda metade
do século XX, o local era chamado de vila do DNER,
cujos trabalhadores que executavam o serviço de abertura
de rodovias trouxeram suas famílias para viver ali, com o
sonho de terem qualidade de vida e, principalmente, um
emprego decente com salário fixa. No entanto, com o fim
do regime militar e a interrupção da construção das
rodovias, a então vila do DNER, fica abandonada por seus
idealizadores e as pessoas que ali residem encontram-se a
mercê de suas próprias sortes. Isso significa dizer que o
distrito que possuía pouca infraestrutura voltada a
educação e saúde passam a depender de um município que
pouco pode oferecer, pois não possui politicas publicas
voltadas a qualidade de vida da população de sua sede e
muito menos das comunidades que depende dele.
Ao fazer a pesquisa com o DSA, percebemos o
quanto o distrito de Miritituba é precário no que se refere a
educação e também a saúde.
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É perceptível a riqueza do patrimônio cultural
que os migrantes tentam preservar e promover por meio
das festividades, como no mês de junho, quando
celebravam as festas juninas conforme o costume
Nordestino e não paraense.
No que se refere ao patrimônio natural,
Miritituba, possui uma localização geográfica estratégica
para o escoamento de grãos oriundos do centro oeste
brasileiro, e em função disso, o patrimônio natural vem
sendo dilapidado em função da implantação dos portos e
da ferrovia.
Os moradores concordam com a chegada dos
portos e da ferrovia, pois como o distrito não oferece
nenhuma condição de trabalho para os pais de família e
também projetos voltados a absorver a população jovem
que acaba ficando ociosa na maior parte do tempo. O que
eles não concordam é como foi feita a apropriação do
patrimônio natural, sem audiências publicas e a
participação da população.
Quanto ao patrimônio histórico, infelizmente, as
primeiras moradias, a lavanderia coletiva e outros prédios,
acabaram abandonados ou foram destruídos por não terem
manutenção em suas construções.
Ao realizar o Resgate da Memoria Local,
visualizamos o quanto as politicas publica voltada a
ocupação da Amazônia, na década de 1970, interferiu
diretamente na vida das pessoas de varias regiões do país,
sobretudo do Nordeste. “O quanto foi prometido e pouco
foi cumprido e a população é a que sofre com a falta de
infraestrutura do distrito em todas as áreas: social,
educacional, politica e econômica”.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola da Integração Nacional, 45,9%
dos entrevistados dizem que o serviço de coleta de lixo é
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ruim; 27,2% regular; 21,3% afirmaram não existir coleta
de lixo; 4,4% bom; e 1,3% dos entrevistados não souberam
responder. Em relação ao destino dos resíduos produzidos
e não coletados, de acordo com as respostas é: 50% é
queimado; 23,3% é coletado pelo serviço de limpeza;
17,8% coletado pela caçamba de lixo; 4,7% é enterrado;
1,9% é jogado em terreno baldio ou lixão; 1,7% mata e
0,6% é lançado em rios ou canal.
Água: Dentre as pessoas entrevistadas, 38,3%
consideram o sistema de abastecimento de água regular;
18,1% julgam bom; 24,5% consideram ruim; 16,6%
responderam que o serviço de abastecimento de água não
existe e apenas 2,5% não souberam responder. Com isso,
54,3% utilizam rede geral de distribuição; 19,8% de micro
abastecimento comunitário; 18,8% dos entrevistados
dizem que usam de poço doméstico; 3,1% bicão ou
cacimba; 3,1% usam água de rio, açude, lago, igarapé e
0,9% emprestam do vizinho. As pessoas não recebem água
tratada e fazem tratamento da água por meio de filtragem
60,3%, adição de cloro 31,4%; fervura 5,1% e 3,2% dos
entrevistados coam no pano.
Esgoto: 62% das pessoas das pessoas afirmam
que o serviço não existe; 22% consideram o sistema de
rede de esgoto é ruim; 10,7% consideram regular; 2,7%
não soube responder e apenas 2,7% consideram o serviço
bom. Com isso, os moradores lançam seus dejetos em
fossa séptica 69,1%; sumidouros 15,1%; céu aberto ou
vala 5,4%; rede comunitária 4,3%; destinam em rede geral
de esgoto 3,1%; lançado na mata 2% e rio/canal/valão
0,9%.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante de
escolaridade é a dos que possuem ensino médio
incompleto 60,4%; ensino fundamental incompleto 38,2%;
ensino fundamental completo 0,7%; ensino médio
completo 0,3%; ensino superior completo 0,3%.
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Quando questionados sobre a qualidade do
ensino, 51,5% consideram regulares; 34% consideram
bom; 7,9% afirmam que não existe qualidade no ensino;
4,1% não souberam responder e 2,4% julgam ruins.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
dengue 19,1%; diarreia 11%; doenças respiratórias 11%;
verminoses 6,6%; outras viroses 9,5%; não houve 9,4%;
malária 6,1%; diabetes 4,6%; outros (virose) 4,4%;
problemas do coração 3,9%; problemas ósseos ou de
articulação 2,8%; problemas de pele 2,4%; hepatite 2,4;
hanseníase 2,2%; câncer 1,7%; febre amarela 0,9% e
doenças mentais 0,7%.
As declarações mostram 44,6% recorrem ao
posto de saúde para o tratamento das suas doenças; 26%
procura o médico do plano de saúde; 17,6 % dos
entrevistados recorrem a hospitais públicos; 6,6% vão a
farmácia; 3,4% procuram hospitais particulares; 1%
agentes
comunitários
de
saúde;
0,8%
curandeiros/benzedeiras. Quanto ao atendimento de saúde,
57% regular; 25,8% julgam ruins; 10,2% dos entrevistados
consideram bom; 6,1% dizem que o serviço não existe e
1% não souberam responder.
Quando questionados sobre o atendimento aos
portadores de deficiência, 31% afirmam que não existe;
25,5% consideram ruins; 20,3% dos entrevistados
consideram regulares; 15,7% não souberam responder e
apenas 7,5% consideram bom. Quanto à assistência social,
30,8% afirma que não existe assistência social na cidade;
27,9% consideram regulares; 20% consideram ruim;
14,4% não souberam responder e 6,9% considera bom.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 57,9% não possuem; 28,1% não souberam responder e
14% dos entrevistados possuem documento de propriedade
do terreno. Questionados sobre as características do
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terreno, 89,5% dos entrevistados responderam que vivem
em área de terra firme; 8,2% áreas marginais de rios; 1,3%
em outros locais e 1% inundável. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 81,7% responderam que a casa onde
moram é própria; 11,1% disseram morar em casa alugada;
3,6% dizem que a residência é cedida; 1,3% que a casa é
de assentamento rural e outros 1,3%.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria usa moto 17,6%; 16,7% usa bicicleta;
barca/lancha/balsa 15,9%; 12,6% usam moto taxi; 8,3%
usa carro; 4,4% andam a pé; canoa/bajará 4,4%; 2,6%
utiliza ônibus; 0,8% usa cavalo, jegue ou mula;
carroça/carro de boi 0,5%; outros 0,5% e Kombi 0,1%.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação ao
abastecimento de água na comunidade onde vivem, 38,3%
consideram o sistema de abastecimento de água regular;
24,5% consideram ruins; 18,1% julgam bom; 16,6% das
pessoas entrevistadas responderam que o serviço de
abastecimento de água não existe e apenas 2,5% não
souberam responder.
Urbanização das ruas: 39,1% consideram
ruins; 36,6% dos entrevistados disseram que não existe
urbanização das ruas; 18,1% considera regular; 3,4% dos
entrevistados não souberam responder e 2,8% consideram
bom.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
56,7% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 29,6% afirmam
que três ou mais trabalham; 28,8% responderam que 1
apenas trabalha e 11,9% dos questionados disseram que
dois menores trabalham. Quanto à renda familiar, 46,5%
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vivem com renda de 1 a 2 salários mínimos; 27,7%
recebem menos de 1 salário mínimo; ; 12,9% possuem
renda de 2 a 3 salários mínimos;6,1% não possuem renda
5,2% de 3 a 5 salários mínimo e 1,6% vivem com mais de
5 salários.
Cultura e lazer
Segurança pública: 49,2% dos entrevistados
consideram a segurança pública regular; 18,7% julgam
ruim; 13,8% dos entrevistados afirmam que não existe
segurança publica em sua comunidade; 12,1% não sabe
responder e 6,2% consideram bom. Tais dados fornecem
base para a inferência de que há ocorrência de violência
urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 69,2% disseram que sim 24,4% responderam
que gostam parcialmente e 6,4% dizem que não gostam.
Isso chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 23,2% responderam que
nunca participam, 62,9% participam às vezes e 14%
participam na maioria das vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 57,9% disseram que sim; 30,6% responderam
que disseram que talvez e 11,4% disseram que não
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados 53,3% o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; 16,5% é
a qualificação profissional; para 14,4% o mais importante
é a qualidade do ensino; para 8,8% atendimento aos
portadores de deficiência é o aspecto mais importante; para
4% é a assistência social e para 2,9% dos entrevistados o
mais importante é existência de creches.
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Ainda sobre o que os entrevistados consideram
importante, 39,5% consideram o abastecimento de água é
o aspecto mais importante; para 19,6% consideram mais
importante à urbanização das ruas; 15,1% afirmam que a
coleta de lixo é o mais importante na comunidade; para
13,4% o mais importante é o transporte coletivo e 12,5%
acham importante a existência de rede de esgoto. Também
foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas verdes, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram:
33,4% dos entrevistados consideram mais importante a
qualidade do ar; para 29,3% presença de áreas verdes;
praias e balneários 16,1% e para 8,1% é a conservação de
rios e lagos.
PLANO DE AÇÃO

Realizar a coleta seletiva do lixo;

Construir um aterro controlado;

Aumentar a limpeza urbana e coleta de
lixo;

Criar cooperativas de catadores de lixo
para reciclagem;

Providenciar abastecimento de água
tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de
água potável para os alunos;

Elaborar
a
manutenção
dos
abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na
comunidade.

Construir novos poços artesianos para
atender as famílias do município;

Implantar estação de tratamento da rede
esgoto;

Criar sistemas de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas

Incentivar
projetos
de
extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;
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Incentivar em programas de educação de
jovens e adultos em ensino tecnológico;

Criar projetos para educação na área da
orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas
escolas;

Instalar meios de transportes escolares
para os estudantes que apresentam dificuldades de acesso à
escola.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades da Agenda Cidadã realizada no
município de Itaituba, no período de julho de 2012 a
dezembro de 2013 requereu de toda a equipe da Agenda,
lotados naquele município, um esforço enorme para a
realização de todas as atividades, tais como, professores
pesquisadores, coordenadora, articuladora e bolsistas de
Itaituba e as duas bolsistas de Santarém que se deslocaram
por duas vezes para auxiliar nas atividades práticas, os três
técnicos da UFOPA lotados no Campus de Itaituba e os
alunos, que apesar de vários apresentarem dificuldades em
manusear o aparato tecnológico, se empenharam ao
máximo para que a sua deficiência não atrapalhasse o
resultado.
O resultado apresentado no decorrer desse
relatório de pesquisa, realizada a partir do Diagnóstico
SocioAMBIENTAL – DSA do Resgate da Memoria – RM,
permite construir o cenário da realidade em que se
encontram os municípios que fazem parte do entorno do
município de Itaituba (Aveiro, Jacareacanga, Rurópolis,
Trairão, Placas), onde está localizado o Campus de
Itaituba.
Os dados levantados a partir do questionário
socioambiental apresentam com mais clareza os principais
problemas que requerem ações mais concretas tanto do
Poder Público quanto da própria universidade, a partir de
atividades de ensino e extensão dos seus diferentes
institutos temáticos.
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Conforme podemos demonstrar no decorrer
desse estudo todos os temas pesquisados se apresentam
precários ou são considerados inexistentes para a
população, porém, o que mais chama atenção é o
concernente a educação, saúde, infraestrutura e qualidade
de vida, cujos resultados surpreendem, quando se verifica
que as famílias vivem em estado de abandono por parte do
Poder Público federal, estadual e ou municipal.
Outro elemento que chama a atenção e que
corrobora com nossa análise é o fato da quase inexistência
dos
movimentos
sociais
nessas
comunidades,
principalmente as localizadas no meio rural. Até mesmo as
associais de moradores, que geralmente são as mais
atuantes em prol dos direitos dos comunitários são
avaliadas como ruins ou inexistentes. Esse resultado
demonstra que a população não tem pra quem recorrer nem
para as instituições públicas e nem para os movimentos
sociais organizados.
Dos resultados apresentados pelos grupos dos
quatro professores pesquisadores em relação ao
questionário socioambiental, podemos concluir que os
problemas mais emergências que afligem os municípios e
ou comunidades pesquisadas são os seguintes:
Educação – melhoria no nível de escolarização
da população. Escolas com mais qualidade de ensino. Falta
de cursos profissionalizantes para qualificar os jovens e
adultos, com vistas a seu ingresso no mercado de trabalho.
Educação Ambiental – os currículos escolares deve
enfatizar a relação do homem com o meio ambiente, de
forma mais clara e produtiva, visto que a pesquisa revelou
que essa é uma área muito precária entre os pesquisados. A
cultura também deve ser trabalhada de forma mais enfática
nos currículos escolares, principalmente no que concerne
aos elementos históricos da formação cultural na
comunidade;
Saúde – orientações para a prevenção de
doenças, nos seus diferentes aspectos. Usos dos
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medicamentos caseiros através de plantas medicinais, com
certos cuidados. Hábitos alimentares relacionados à saúde
na comunidade.
Tecnologias – falta de políticas públicas para
que mais cidadãos dessas comunidades tenham acesso a
informação e comunicação;
Geração de emprego – a falta de emprego nos
municípios pesquisados é impressionante, isso se repete
em todos eles, seja na zona urbana seja na zona rural
Meio Ambiente - recursos naturais e o processo
de desenvolvimento sustentável na comunidade são muito
precários, ao ponto dos pesquisados apontarem sua
inexistência no local. Redução de resíduos - Modelos
efetivos para redução e descarte de resíduos na
comunidade.
O Turismo - praticamente inexiste nos
municípios e comunidades pesquisadas. Essa situação pode
se dever a falta de políticas públicas para o
desenvolvimento sustentável na comunidade. Ações
voltadas para esse tema devem ser repensadas e efetivadas,
haja vista o potencial existente para tal em todas as
comunidades pesquisadas.
Com relação ao Resgate da Memória é
interessante observar que há uma desvalorização da cultura
local, o que pode se dever a falta de conhecimento por
parte dos moradores mais jovens e ou a inibição de alguns
moradores mais antigos, os quais se sentem discriminados
pelos mais jovens ao tentarem mostrar sua cultura. As
culturas ainda existentes nas comunidades precisam ser
mais valorização, caso contrário ela tende a desaparecer
totalmente.
É interessante observar que o Resgate da
Memória Local corroborou para se levantar o quanto a
comunidade sabe sobre sua história de vida e da
comunidade em que vive, assim como serviu para que o
aluno cursista, que é professor nesse bairro ou nessa
comunidade também conhecesse um pouco dessa história a

1398

quem fim de melhor compreender as relações e laços
afetivos que se estabelecem no entorno da escola em que
trabalha e dentro da mesma.
Para os cursistas esse tipo de pesquisa permitiu
conhecer mais profundamente o bairro e ou comunidade
onde vivem. Depoimentos de diversos alunos demonstram
que cresce neles a valorização e o vínculo com o bairro e
ou comunidade. Para eles, a pesquisa mostrou que muitos
dos pioneiros da ocupação urbana de Itaituba,
Jacareacanga, Aveiro, Rurópolis, Trairão e Placas são
membros de suas próprias famílias, o que era desconhecido
pelos mesmos e só descobriram isso quando foi revelado
pelos moradores mais antigos, na entrevista realizada para
o Resgate da Memória.
Também se percebeu nos cursistas o interesse
em recuperar valores socioculturais perdidos pelo processo
de modernização inserido nos locais onde vivem e ou
trabalham. Observa-se que os depoimentos são carregados
de sentimentos e amor ao local que muitos dos pesquisados
ajudaram a construir. Acredita-se que como são
professores, essas descobertas realizadas no decorrer do
trabalho e o desejo de ajudarem a mudar um pouco da
História de seu município ou de sua comunidade, poderá
ser realizado através de um trabalho educativo com seus
alunos.
Podemos concluir essa primeira fase do trabalho
destacando que a pesquisa realizada via Agenda
Cidadã/UFOPA só será realmente importante se os
resultados aqui levantados retornarem para as
comunidades pesquisadas em forma de projetos de ações
pela universidade, com vistas a contribuir na minimização
dos problemas levantados, assim como, em forma de
dossiê para as prefeituras, para que tome conhecimento da
realidade, vista pela perspectiva dos moradores, e com isso
possam traçar políticas públicas para sanar os principais
problemas vividos pelos cidadãos desses municípios.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF PROF JUVENCIO CORREA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15100804
EMEIF PROF JUVENCIO CORREA
Infantil e Ensino Fundamental
ITAITUBA
TAPAJÓS
URBANO
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
A comunidade de Barreiras é considerada a
maior comunidade rural do município de Itaituba. Surgiu
no auge da extração do ouro, e abrigou pessoas oriundas de
varias regiões do Brasil, em busca do sonho de ficar rico
do dia para a noite. Com o termino da “febre do ouro”,
muitos daqueles que ali chegaram ficaram, pois não tinha
condições de retornar para seus Estados de origem, ficando
e constituído mais um núcleo rural do município.
Ao resgatar a memoria local do distrito de
Barreiras conseguimos identificar o patrimônio cultural
que são as festas juninas, os torneios de futebol e o
principal que é o Festival do Aracu e Piau. Este festival
atrai pessoas das áreas circunvizinhas ao município de
Itaituba, a festividade consiste na disputa entre os dois
blocos, como a festa do Boi em Parintins e ou dos botos
Tucuxi e Cor de Rosa no Sairé em Santarém.
Quanto ao patrimônio histórico observamos a
existência do Clube de mães, a igreja católica, a igreja
evangélica, a escola e a sede dos clubes de futebol. Em
relação ao patrimônio natural identificamos os rios, lagos,
praias e os balneários que é a grande atração nos finais de
semana para a população local.
No que se refere à memoria viva destaca-se
alguns personagens como o: “Pelegrino”, “Manduca”,
“Porfirio”, que são ex garimpeiros. A grande queixa da
população de Barreiras diz respeito a falta de politica
publica para a comunidade, ou seja, o poder publico local
pouco faz, os políticos só aparecem em época de eleições.
A violência é uma das situações que mais preocupa os
comunitários, além da qualidade quanto a saúde e escola”.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
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Lixo: Na escola Juvêncio Corrêa, 100% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo, com isso, os resíduos produzidos e não coletados –
de acordo com as respostas – são queimados (72,9%) ou
enterrados (27,1%).
Água: As respostas dizem que a água é obtida
através de microssistema de abastecimento comunitário
(100%). Dos entrevistados, 5,4% declaram que a água não
recebe nenhum tratamento e 94,6% não sabem responder.
Esgoto: 97,1% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto; 1,5% não souberam opinar e
1,5% o julgam ruim, com isso, a maioria (53,2%) destinam
dejetos em fossas sépticas e em sumidouros (46,5%)%.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
40,4%, seguida dos que possuem ensino fundamental
completo (20,2%); os que possuem ensino médio
incompleto (18,2%); ensino médio completo (8,9%); os
que sabem ler/escrever, mas não frequentaram escola
(6,5%); os que não sabem ler ou escrever (4,8%) e superior
incompleto (1%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diferentes tipos de viroses (27,5%), seguida por dengue
com 24,1% dos casos; diarreia (18,4%); malária (12,1%);
hepatite (3,8%); problemas de coração (3%); problemas
respiratórios (2,4%); verminoses (2,2%); diabetes (2%);
problemas mentais (1%); hanseníase (0,8%) e leptospirose
(0,2%). Ressalta-se que o percentual de 2,2% disse não ter
havido ocorrência de nenhuma doença, podendo isso ser
reflexo de outros fatores que influenciam positivamente na
conservação da saúde.
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As declarações mostram que 100% recorrem a
postos de saúde para seu atendimento. Quanto ao
atendimento de saúde, 68,1% dos entrevistados
consideram bom e 31,9% o julgam bom. Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências, 96,7% dos
entrevistados declararam ser inexistente; 1,8% regular e
1,5% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
54,9% dos entrevistados testemunharam não existir; 12,3%
a julgam ruim; 0,8% regular e 32% dos entrevistados não
souberam responder. Outro dado de avaliação foi à
qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
81,2% consideraram bom e 18,5% consideram este item
regular.
Habitação
Domicílio: observou-se que 97,8% dos
entrevistados não possuem documento de propriedade do
terreno e 2,2% não souberam responder, dessa forma a
falta de formalidade fica visível na maioria das respostas
sobre esse aspecto questionado. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em áreas de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 84,1% dizem que a casa
onde moram é própria e 15,9% dizem ter obtido através de
posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria (41%) usa utilizam ônibus; 29,8% utiliza bicicleta;
14,7% moto; 11,7% carro; 1,5% barca/balsa//lancha e
1,2% se deslocam a pé.
Meio ambiente
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Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 94,1% relatam que o
abastecimento de água é bom e 5,9% considera regular.
Urbanização das ruas: 62% dos entrevistados
disseram que a urbanização das ruas é regular; 20,3%
consideram bom; 12,9% ruim; 2,2 consideramos
inexistentes e 2,6% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
87,2% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 12,5%
responderam que 1 apenas trabalha e 0,4% dos
questionados disseram que dois menores contribuem com a
renda familiar. Quanto à renda familiar, 41% possuem
renda de 1 a 2 salários mínimos; 25,6% recebem menos de
1 salário mínimo e 33% não possuem renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 53%
julgam regular; 20,5% consideram a segurança pública
boa; 20,5% ruim e 6% informaram ser inexistente. Tais
dados fornecem base para a inferência de que há
ocorrência de violência na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 79,9% disseram que sim; 15,7% dizem que
gostam parcialmente e 4,3% não gostam, isso chama
atenção ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 89,4% responderam que nunca participa e
10,6% participa na maioria das vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 88,3% participariam; 5,9% talvez e 5,9%
não participariam.
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Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (89,7%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; 9,7%
qualidade do ensino e 0,4% a existência de creches.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 87,9% consideram a segurança pública;
7% programação cultural; 3,9% áreas de lazer/esporte e
1,3% a limpeza de ruas e terrenos. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
58,1% consideram mais importantes a qualidade do ar;
34,6% as áreas verdes; 4,4% praias e balneários; 2,6% a
arborização de ruas e 0,4% rios e lagos.
PLANO DE AÇÃO

Realizar a coleta seletiva do lixo;

Construir um aterro controlado;

Aumentar a limpeza urbana e coleta de
lixo;

Criar cooperativas de catadores de lixo
para reciclagem;

Providenciar abastecimento de água
tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de
água potável para os alunos;

Elaborar
a
manutenção
dos
abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na
comunidade.

Construir novos poços artesianos para
atender as famílias do município;

Implantar estação de tratamento da rede
esgoto;

Criar sistemas de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas

Incentivar
projetos
de
extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;
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Incentivar em programas de educação de
jovens e adultos em ensino tecnológico;

Criar projetos para educação na área da
orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas
escolas;

Instalar meios de transportes escolares
para os estudantes que apresentam dificuldades de acesso à
escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF PROFESSORA HELENA CIRINO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15100936
EMEIF PROFESSORA HELENA CIRINO
Ensino Fundamental
ITAITUBA
TAPAJÓS
URBANO

1407

RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL - RML
Partindo dessa premissa, o resgate da memória
do bairro Liberdade, localizado na periferia do município
de Itaituba, onde se situa a escola municipal Helena Cirino,
é fruto de uma primeira aproximação dos pesquisadores
com uma realidade vivida por sujeitos históricos em um
dado momento de suas vidas. Esses dados são importantes
para se compreender como esse bairro foi se estruturando,
organizando para chegar ao que é hoje.
Os primeiros moradores chegam ao bairro na
década de 40, sendo que Itaituba ainda era uma cidade
muito carente. No bairro não havia ruas, as casas eram
dispersas em veredas cercadas de matos, roças e igarapés.
O bairro era inicialmente um grande engenho
pertencente a uma única família, tendo como proprietário
um senhor de nome José Miguel. Com o passar dos anos,
este senhor foi desfazendo a fazenda e doando pedaços de
terras a pessoas de sua confiança para que construíssem
suas casas. Os moradores com maior poder aquisitivo,
ligados à atividade garimpeira ou proprietários de
pequenos aviões, iam abrindo ruas a esmo para dar melhor
acesso ao local. Como não havia luz elétrica, a iluminação
era feita com motores de luz a diesel de propriedade dos
moradores mais abastados.
Os principais patrimônios históricos do bairro
são: Escola Dom Pedro I, Escola Helena Cirino e Prédio da
Construção Civil.
O bairro possui grande declividade e é cortado
por um igarapé muito utilizado pelos moradores nas
décadas de 70 e 80 para lazer, lavagem de roupas e
abastecimento das moradias. O bairro tem grande
diversidade de fauna e flora tanto nas áreas públicas como
no interior das casas pois persiste o hábito das famílias de
cultivar em suas residências árvores frutíferas. Percebe-se
que essa diversidade vem sendo atingida pelo
desmatamento e urbanização.
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Ainda nos anos 70 e 80, várias atividades
culturais aconteciam nas datas comemorativas. Nestes
momentos se faziam fogueiras comunitárias e, a partir da
contribuição de todos os moradores, se serviam iguarias
para os presentes.
As necessidades mais urgentes eram discutidas
no Clube de Mães do bairro da Liberdade. Uma destas
conquistas foi a Creche Amor de Mãe permitindo às
mulheres trabalhares deixando seus filhos em local
apropriado.
As informações foram coletadas a partir de
entrevistas com os dois moradores mais antigos do bairro:
D. Albertina Maria da Conceição, moradora do bairro
desde os anos 40, e; O Sr. Wagner Fonseca, conhecido
como Pai Velho, que chega ao local ,a década de 70.
DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Professora Helena Cirino,
67,5% afirmaram não existir coleta de lixo; 26,7%
consideraram regular e 5,8%ruim. Com isso, o lixo é em
63,3% dos casos, coletado por serviço de limpeza; 33,3%
caçamba de lixo e 2,5% queimado.
Água: Quanto à fonte de abastecimento: 49,2%
afirmaram que provém da rede geral de abastecimento;
47,5% poço doméstico e 3,3%micro abastecimento
comunitário. Dos entrevistados 72,5% afirmaram que a
água é tratada; 18,3%não sabe e 9,2%sem tratamento.
Quanto à forma de tratamento: 54% declararam ser
filtrada; 37,9% clorada; 6,9%outros e 1,1% fervida.
Esgoto: 48,3% afirmaram a não utilização deste
serviço; 27,5% consideraram ruim; 21,7% regular e 2,5%
consideraram bom. Quanto ao destino do esgoto: 97,5%
utilizam fossa séptica; 1,7% sumidouro 0,8% a céu
aberto/vala.
Educação (escolaridade)
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Quanto à educação, a faixa dominante é com
42,5%possuem ensino fundamental incompleto; 25%
ensino médio incompleto; 11,7% ensino médio completo;
com 4,2% cada, estão os possuidores de ensino
fundamental incompleto e completo; com 1,7% cada, não
sabe ler nem escrever, mas frequentou a escola; saber ler e
escrever, mas não frequentaram a escola e 0,8% outros.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que
20,2%não houve casos de doenças nos últimos 12 meses.
No entanto os maiores registros foram: 17,6% viroses;
15,5% dengue; 11,4% doenças respiratórias; 10,4%
diarreia; 7,8% verminoses; 4,1% diabetes; 3,1% hepatite;
com 2,1% cada, problemas de pele e problemas de
coração; 1% outros e 0,5% para câncer e hanseníase. No
entanto, as doenças de maior ocorrência foram: 40,7%
diarréia; e com 3,7% cada, verminoses; doenças
respiratórias e problemas de pele com 6,7% cada, viroses;
problemas respiratórios e verminoses; com 3,3% cada,
problemas de pele.
As declarações mostram que 44,% recorrem a
posto de saúde; 41,7% hospitais públicos; 9,2% agentes
comunitários de saúde; e com 1,7% cada, médico de plano
de saúde; curandeiros/ benzedeiros e farmácia. Quanto ao
atendimento de saúde, 51,7% consideraram regular; 28,3%
consideram bom; 17,5% ruim; 1,7% não sabem e 0,8%
afirmam não existir.
Quando questionados sobre atendimento ao
portador de deficiência, 33,3%consideraram regular; 25%
ruim; 17,5% não sabem; 12,5% bom e 11,7% afirmam não
existir. Quando questionados sobre a assistência social,
43,3% consideraram regular; 20% consideraram bom;
16,7% ruim; 15%não sabe e 5%afirmam não existir. Outro
dado de avaliação foi a qualidade do ensino, onde os
resultados mostraram que 45,8% consideram bom; 45,8%
consideraram regular; 6,7% ruim e 1,7% afirmam não
existir.
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Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 50% dos casos entrevistados possuem documentação;
36,7% não e 13,3% não sabem. Questionados sobre as
características do terreno, 74,2% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme; 25% em
áreas inundáveis e 0,8% áreas marginais de rios sujeitas à
fenômenos de terras caídas. Já quando questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dentre
outros, 74,2% dizem que a casa onde moram é própria;
18,3% alugada e 7,5% cedida (Figura 467).

Figura 466. Situação do terreno
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria (32%) utiliza bicicleta; 31,1% a pé; 18,7% moto;
4,6% moto-táxi e 0,5% ônibus.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 40,8%regular; 27,5% ruim;
20,8% bom; 8,3% afirmaram não existir e 2,5% não
sabem.
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Urbanização das ruas: 43,3%consideraram
ruim; 35% regular; 14,2% bom; 4,2% não sabe e 3,3%
afirmaram não existir (Figura 568).

Figura 467. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
A respeito da quantidade de menores de 18 anos
que contribuem com a renda familiar, seguem as respostas:
90% dos entrevistados afirmaram nenhum; 6,7% de um a
dois; 2,5% três ou mais e 0,8% dois a três.
Analisando os gráficos, percebe-se que 51,7% de
um a dois salários mínimos mensais; 19,2% possuem
menos de um salário mínimo; 17,5% mais de dois a três
salários mínimos; 8,3% mais de três a cinco salários e
3,3% mais de cinco salários mínimos mensais.
Cultura e lazer
Segurança pública: 44,2% consideram regular;
40% ruim; 9,2% bom e 3,3%cada, afirma não existir e não
sabe.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 87,5% responderam que sim; 10% gostam
parcialmente e 2,5% não gostam. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência a família participa de
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ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 50,8% nunca; 40,8% às vezes; e 8,3% na
maioria das vezes. E quando perguntados se participariam
de projetos que beneficiam a comunidade, 55%
responderam que sim; 30,8% talvez/ depende e 14,2% não.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (74,6%) o
aspecto mais importante é o atendimento de saúde, seguido
de 11,9% qualidade de ensino; 5,9%curso de qualificação
profissional; 5,1% atendimento ao portador de deficiência
e 2,5% assistência social. Observe a Figura 469.

Figura 468. Item considerado mais importante
pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 84,2% responderam segurança pública;
7,5%áreas de lazer/ esporte; 5% limpeza de ruas e terrenos
e 3,3% programação cultural. Também foram questionados
sobre o que consideram mais importante entre: áreas
verdes, arborização das ruas, praias, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 42,5%
qualidade do ar; 22,5% áreas verdes; 18,3% arborização
das ruas; 10,8% praias e balneários e 5,8% rios e lagos.
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PEDEOP
A Escola Municipal Helena Cirino, localizada no
bairro da Liberdade na zona urbana do Município de
Itaituba apresenta os seguintes resultados de PEDEOP:
Identificação e vínculo
Na questão, que trata do sexo dos professores é
importante observar que 100% é do sexo feminino,
conforme gráfico abaixo. Esse resultado pode se dever ao
fato de ser uma escola de ensino fundamental menor, cujas
séries historicamente no Brasil sempre terem sido
assumidas por professoras.
Outro dado que chama a atenção é o fato de
apenas 57,1% do corpo docente dessa escola ser
concursado o restante é professor contratado, ou seja,
professores que ficam um período ou são transferido para
outra escola ou são demitidos no final do ano. Essa
situação cria uma instabilidade na escola em relação ao
quadro de professores a cada início de ano. A maioria dos
professores pesquisados, nessa escola, atua nas séries
iniciais do ensino fundamental e os demais na educação
infantil.
Formação e motivação
No que concerne à “Formação e Motivação”
podemos constatar que 57,1% já possuem formação em
nível superior e 43,9% estão em processo de formação e
tanto os que já se formaram seus cursos em Licenciatura
Plena.
Esse dado é interessante se observamos a atual
LDB, 9394/96, exige a formação do professor da educação
básica deve ser em nível de licenciatura plena (Figura
470).
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Figura 469. Escolaridade
entrevistados na escola Helena Cirino

dos

professores

Nos resultados da pesquisa podemos constatar
que 100% dos professores pesquisados afirmaram desejar
que sejam ofertados cursos para que possam melhorar seu
desempenho nas atividades de ensino.
É interessante observar que dos itens do
questionário que procurou saber sobre os fatores que
motivam o professor, o resultado foi o seguinte: a)
Recursos didáticos para implementar práticas, inclusive
laboratórios, foi considerado por 71,4% como sendo muito
importante e 28,6% consideram importante, b) Tempo
destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos
e práticos – foi considerado por 57,1% como sendo muito
importante, 28,6% consideram importante e para 14,3%
pouco importa; C) Melhores salários – foi considerado por
80% como sendo muito importante e 20% consideram
importante; D) Articulação entre alunos, professores e
gestores – 85,7% consideram muito importante; : E)
Interesse dos alunos – 14,3% consideram muito
importante; F) Bom desempenho dos alunos – 71,4,7%
consideram muito importante e 14,3% consideram
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importante e 14,3% pouco importa; G) Qualificação e
atualização em conteúdos específicos – 42,9% consideram
muito importante 57,1% consideram importante; H)
Número adequado de alunos em sala de aula – 71,4%
consideram muito importante, 14,3% consideram
importante e 14,3% regular; I) Possibilidade de assumir
cargos administrativos – 57,1% consideram pouco
importante, 14,3% consideram importante e 28,6% regular;
J) Diálogo com outros professores sobre questões da
disciplina – 57,1% consideram muito importante, 14,3%
consideram importante e 28,6% pouco importa; L)
Atuação em processo de gestão participativa – 28,6%
consideram muito importante, 42,9% consideram
importante e 28,6% pouco importa;; M) Salas de aula
adequadas – 85,7% consideram muito importante, 14,3%
consideram importante; N) Trabalhar em um só local 100% consideram muito importante.
Por outro lado, podemos observar que os
professores pesquisados consideraram que o fator que mais
motiva os alunos, dentre as diferentes opções dadas no
questionário para ser avaliado, o fator: G) Facilidade de
acesso a informações via Internet, recebeu 71,4% como
sendo o item mais importante (Figura 471).
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Figura 470. Motivação para os alunos
Esse resultado demonstra que os professores
reconhecem que o acesso a informação via internet na
escola é o elemento que mais chama a atenção do aluno em
sala de aula. Esse dado é importante até para que a escola
avalie de que forma a mesma pode utilizar esse recurso no
processo de ensino e aprendizagem.
Temas transversais
Em relação ao item “Temas Transversais” na
questão 14, 100% afirmam não terem tido acesso a
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
100% afirmam que incorporam as ideias e sugestões
apontadas por orientações oficiais para o ensino.
É importante observar que todos os temas
sugeridos no questionários são trabalhados pelos
professores, se destaca o tema “Pluraridade Cultural”, o
qual é considerado ser o mais trabalhado por 26%dos
professores pesquisados. O único tema transversal que é
menos trabalhado nessa escola é o “Trabalho e consumo”.
Infraestrutura de apoio pedagógico
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No item “instalação e infraestrutura para apoio
pedagógico” é importante observar que das opções
oferecida pelo questionário só possuem a sala de aula.
Logo, entende-se porque todos assinalaram que
dos espaços físicos existentes na escola o que mais
utilizam é a sala de aula.
Chama a atenção o fato de todos os pesquisados
afirmarem que o Laboratório de Ciências é compartilhado
com outras disciplinas, quando na questão anterior
afirmaram que a sala de aula é o espaço que mais utilizam
e que na escola não possui esse laboratório. Nas questões
sobre
espaços
físicos,
mobiliários,
instalações,
manutenção, equipamentos e materiais didático, biblioteca
e sala de leitura o gráfico gerado dessa escola não
apresenta resultados, o que inviabiliza qualquer análise
sobre os referidos intens.
PLANO DE AÇÃO
- Elevar a cobertura da rede de esgoto;
- Construir estação de tratamento de esgoto;
- Implantar Plano Municipal de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos;
- Implantar nas escolas o programa de educação
ambiental;
- Criar sistema de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas;
- Criar cooperativas de catadores de lixo
reciclável;
- Elevar a porcentagem de domicílios atendidos
com água potável;
- Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivar programas comoeducação de jovens
e adultos (EJA);
- Oportunizar o atendimento em saúde à
população
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- Criar postos de saúde, hospitais e unidades de
pronto atendimento (UPA)
- Elevar a urbanização das ruas.
- Oportunizar melhores condições na área social,
saúde, ensino e qualificação profissional.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF JARDIM DO OURO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15100952
EMEIF JARDIM DO OURO
Infantil e Ensino Fundamental
ITAITUBA
TAPAJÓS
RURAL DE TERRA FIRME

1420

RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
O Jardim do Ouro por ser uma comunidade de
área de garimpo, pode misturar vários costumes e etnias e
mais algumas coisas relacionadas ao convívio desse povo
fez com que possamos citar a história de fatos ocorridos no
decorrer dos anos desde que a comunidade foi criada.
Devido à diversidade cultural temos várias
igrejas: Igreja Católica foi fundada no ano de 1986, devido
a necessidade que as pessoas tinham de fazer orações,
batizados, enfim...
Forte na perseverança está localizada na rua
principal da comunidade e como de costume realiza-se
todos os anos a festa de sua padroeira Nossa Senhora da
Conceição, sempre no mês de dezembro e movimenta
muito a comunidade, pois é uma tradição que ocorre no
Pavilhão da mesma, obtendo comidas típicas e o bom
churrasco que a festa sempre oferece.
Temos no mês de Junho a Festa Junina da
Escola, a qual apresentam as danças tradicionais como:
Quadrilhas, Dança do Carimbo, Rip - Rop e outras
realizadas pelas crianças da mesma e não podemos
esquecer o desfile da Cavalgada a qual se destinou a
Morais de Almeida.
As comidas do Jardim do Ouro são as típicas do
Pará como: vatapá, tacacá, suco de açaí, pato no tucupi, e
se misturam com outras que vieram e se adaptaram como:
churrasco “espetinho”, galinhada, baião, cozidão, peixe
assado enfim...
As lendas contadas por moradores ribeirinhos
dizem que é uma cobra muito grande no rio Jamanxim,
muitos já viram, se descreve como uma sucuri gigante, a
qual aparece nos tempos de cheias. Falam também que
tem um bicho que canta de sete em sete anos, e quando ele
canta treme as casas!
A linguagem atual é diversificada, pois há
muitos adolescente no Jardim os quais usam muitas gírias,
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sotaques e palavreados diferenciados por novos moradores,
por isso modificou a linguagem do local por isso
modificou a linguagem do local.
Através de relatos moradores antigos do Jardim
do Ouro, contaram fatos que vivenciaram no decorrer de
suas vidas, agora podemos saber como é a verdadeira
história de uma sociedade, onde temos direito dar opinião
e lutar pelos nossos ideais.
Histórico da Comunidade
A Comunidade Jardim do Ouro foi fundada em
06 de Fevereiro de 1985, na gestão do nosso saudoso
Prefeito Municipal da cidade de Itaituba no Estado do
Pará, Wirland Machado da Silva Freire, que muito fez pela
nossa região com seus maquinários, frota de 80 carros
abriam estradas para que as pessoas e carros pudessem
trafegar. A origem é: porque tinha muito ouro na época e
muita mata virgem. O fundador foi o Sr. Adalto Costa
Silva, um dos garimpeiros de muitas fibras, garra e
experiência, veterano com objetivo de coragem e
determinação que plantou várias sementes na comunidade.
No final do ano 1986, construiu uma casa de madeira onde
funcionava a Escola Municipal de 1º Grau Jardim do Ouro,
tinha duas salas de aula 01 mini – cozinha e mais de 100
alunos de Alfabetização 1ª a 4ª série multiseriado
funcionava no horário comercial manhã e tarde com duas
professoras; Sra. Constância e Conceição e que não
ficavam trabalhando o ano inteiro por causa das
dificuldades que tinham de enfrentar na época que nas
estradas passavam - se 15 dias pra chegar até a
comunidade. Que tinha o percurso de 320 quilômetros de
Jardim a Itaituba. Segundo as informações já viviam na
comunidade aproximadamente mais de 100 famílias. Vale
ressaltar que na sua gestão como Presidente Comunitário
construiu: Escola, uma Igreja Católica, Delegacia,
comprou 01 motor de energia elétrica pra comunidade,
Casa de apoio e etc... Tinha um sonho a ser realizado.
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Construir uma escola padrão que acomodasse e desse um
melhor conforto aos alunos, implantar o ensino
fundamental completo, dá suportes necessários e melhoria
de vida a população de Jardim do Ouro.
Informações coletada por telefone direto da
cidade de Santarém – PA, foi a sua esposa Sra. Leundina
Santos da Silva nesta segunda-feira dia 08 de setembro de
2012, as 10:00 horas da manhã quem me forneceu estas
informações tão importante pra colocar no meu
documentário.
Hoje atualmente segundo as estatísticas temos
250 famílias moradores de Jardim do Ouro, na faixa etária
aproximadamente 600 a 800 pessoas vivem na
comunidade, variando de vez em quando, por causa da
migração a procura do “Ouro” que é a fonte de renda mais
viável as pessoas que vem de outros lugares em busca de
uma aventura e uma vida melhor! Que é um sonho que
muitas vezes não chega a ser realizado. A comunidade já
cresceu bastante, temos Escola de pequeno porte,
Delegacia, Posto de Saúde, e varias igrejas como: Igreja
Católica, Igreja da Paz, Igreja Pentecostal, Igreja Mundial,
Igreja da Libertação. A Santa Padroeira é Nossa Senhora
da Conceição. Temos ainda Farmácias, Açougue,
Supermercado, Posto Telefônico, Lojas de Roupas,
Dormitórios, Hotéis, Bares, Praias, Campo de Futebol.
Memória Viva
Atualmente a comunidade tem um presidente
comunitário é o sr. João Carlos Morais que nunca mede
esforços pra ajudar a comunidade, na sua gestão como
presidente: temos 01 Posto de Saúde funcionando, a Igreja
Católica, a Coleta de Lixo e futuramente a Água encanada
que já está a caminho. Tivemos o privilégio de algumas
pessoas relatarem um pouquinho da sua história, e parte
delas vivenciadas na comunidade Jardim do Ouro.
Entrevistamos a única parteira do local a qual no momento
não faz mais essa função (dona Maria da Conceição da
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Silva, conhecida por Maria Parteira) e o sr. Raimundo
Ferreira Abreu, Maria de Fatima Barbosa de Oliveira,
Sergio Luís Morh, Jayme Ednei, Oracir Morais, Antônio
Barbosa e Maria Amélia. Seguem em anexos os vídeos,
fotos e relatos pessoais.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Jardim do Ouro, 93% das
pessoas questionadas responderam usufruir da coleta de
lixo, com isso, o destino dos resíduos produzidos – de
acordo com as respostas – é a caçamba de lixo (86,1%);
outros possuem o lixo coletado por serviço de limpeza
(6,9%); 5,6% é queimado e 1,4% é enterrado.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por rede geral de abastecimento; poço doméstico
(100%). Dos entrevistados, 83% declaram que a água não
é tratada, logo, as formas de tratamento utilizadas são:
cloração (55,2%) e a filtragem (44,8%).
Esgoto: 97,2% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto; a maioria (94,4%) utiliza fossa
séptica e 5,6% despejam seus dejetos a céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
40,8%, seguida dos que não sabem ler e escrever (14,5%);
os que possuem ensino fundamental completo (11,8%); os
que sabem ler/escrever, mas nunca frequentaram escola
(9,2%); os que possuem ensino médio incompleto (9,2%);
os que possuem ensino superior incompleto (7,9%) e os
que possuem ensino médio completo (6,6%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
malária (34,8%), seguida por diabetes com 9% dos casos;
diarreia (7,9%); outras viroses (5,6%); dengue (3,4%);
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doenças respiratórias (3,4%); febre amarela (3,4%);
hepatite (2,2%) e verminoses (2,2%). Ressalta-se que o
percentual de 34,8% disse não ter havido ocorrência de
nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostram que 51,4% recorrem a
farmácias para seu atendimento; 36,5% recorrem a postos
de saúde; 2,7% hospitais públicos; 2,7% hospital privado;
2,7% médicos do plano de saúde; 2,7% outros e 1,4%
curandeiros/benzedeiras.
Quanto ao atendimento de saúde, 34,7% dos
entrevistados considera regular, 34,7% ruim; 15,3%
declararam que não existe; 9,7% bom e 5,6% não
souberam responder. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 95,8% dos entrevistados
declararam ser inexistente e 4,2% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
87,5% dos entrevistados testemunharam não existir; 8,3%
não souberam responder e 4,2% considera ruim. Outro
dado de avaliação foi a qualidade do ensino, onde os
resultados mostraram que 52,8% consideraram bom;
41,7% consideram este item regular; 4,2% o julgam ruim
e 1,4% não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 51,4% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno; 38,9% possuem e 9,7% não
souberam responder. Questionados sobre as características
do terreno, 56,9% dos entrevistados responderam que
vivem em área de terra firme; 41,7% vive em áreas
inundáveis e 1,4% em áreas marginais de rios. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 81,9% diz que a casa onde
moram é própria; 11,1% alugada; 4,2% conseguiram suas
casas por posse e 2,8% foram cedidas.
Transporte
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Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
28,4% andam a pé; 25% usam carro; 23,9% andam de
moto; 13,6% utilizam bicicleta; 3,4% utilizam
canoa/bajara; 3,4% andam de ônibus; 1,1% andam de
moto-taxi e 1,1% utilizam outros meios não especificados.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 91,7% relatam que o
abastecimento de água não existe; 5,6% considera ruim;
1,4% bom e 1,4% regular.
Urbanização das ruas: 65,3% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 22,2%
disseram ser ruim; 8,3% regular; 2,8% não souberam
responder e 1,4% afirmaram ser bom.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
71,1% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 14,5%
responderam que 1 apenas trabalha; 10,5% dos
questionados disseram que dois menores trabalham e 3,9%
responderam que três ou mais menores contribuem com a
renda familiar. Quanto à renda familiar, 40,8% possuem
renda de 1 a 2 salários mínimos; 23,7% recebem menos de
1 salário mínimo; 17,1% de 2 a 3 salários mínimos; 10,5%
não possuem renda; 6,6% recebem de 3 a 5 salários
mínimos e 1,3% recebem mais de 5 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 43,1%
consideram a segurança pública regular; 43,1% julgam
bom; 11,1% ruim e 2,8% inexistente.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 86,3% disseram que sim; 11% dizem que
gostam parcialmente e 2,7% afirmam não gostar, isso
chama atenção ao fato de que apesar de todas as
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dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 48,6% responderam que
participam às vezes; 31,9% nunca participam das
atividades e 19,4% participa na maioria das vezes. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 77,8% participariam,
13,9% talvez participassem e 8,3% não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (75%) o aspecto
mais importante é o atendimento a saúde; para 15,3% o
item mais importante é a qualidade de ensino; 4,2%
atendimento ao portador de deficiência; 4,2% curso de
qualificação profissional e 1,4% creche.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 72,2% consideram a segurança pública;
11,1% limpeza de ruas e terrenos; 9,7% áreas de
lazer/esporte e 6,9% programação cultural. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias/balneários, rios e lagos e qualidade do ar. Os
resultados foram os seguintes: 47,9% consideram mais
importantes a qualidade do ar; 27,4% as áreas verdes; 11%
praias/balneários; 9,6% rios e lagos e 4,1% arborização das
ruas.
PLANO DE AÇÃO

Realizar a coleta seletiva do lixo;

Construir um aterro controlado;

Aumentar a limpeza urbana e coleta de
lixo;


Criar cooperativas de catadores de lixo
para reciclagem;

Providenciar abastecimento de água
tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de
água potável para os alunos;
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Elaborar
a
manutenção
dos
abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na
comunidade.

Construir novos poços artesianos para
atender as famílias do município;

Implantar estação de tratamento da rede
esgoto;

Criar sistemas de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas

Incentivar
projetos
de
extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;

Incentivar em programas de educação de
jovens e adultos em ensino tecnológico;

Criar projetos para educação na área da
orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas
escolas;

Instalar meios de transportes escolares
para os estudantes que apresentam dificuldades de acesso à
escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF BRIGADEIRO HAROLDO COIMBRA
VELOSO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15101053
EMEF BRIGADEIRO HAROLDO COIMBRA
VELOSO
Ensino Fundamental
ITAITUBA
TAPAJÓS
URBANO

1429

DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Haroldo Coimbra Veloso 6,1%
das pessoas questionadas responderam que o lixo
produzido é queimado; 77,6% é coletado por serviço de
limpeza; e 16,3% é coletado pela caçamba de lixo
Água: 21,8% dos entrevistados declararam que a
água é fornecida pela rede geral de distribuição; 78,2% por
poço doméstico. Dos entrevistados 39,2% filtram a água;
23,5% colocam cloro; 1% fervem; 33,3% não tem
tratamentos; 1% usam outros tratamentos e 2% não
souberam responder.
Esgoto: 21,4% dos entrevistados declararam que
usam rede geral de esgoto; 69,4% usam fossa séptica; e
9,2% usam sumidouro.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação 39,8% possuem ensino
fundamental incompleto; 18,4% ensino fundamental
completo; 5,1% ensino médio incompleto; 19,4% ensino
médio completo; 2,0% possuem ensino superior
incompleto, 14,3% possuem ensino superior completo e
1,0% responderam outros.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
29,6% dengue; 11,8% verminose; 3,0% doenças
respiratórias 3,4% leptospirose;7,9 hepatite; 6,9% diarreia;
14,3% outras doenças; 3,9% hanseníase; 2,5% problemas
de coração; 2,5% problemas ósseos ou de articulação;
2,5% diabetes e 0,5% câncer.
As declarações mostram que 37,4% das pessoas
recorrem ao posto de saúde; 10,6% ao médico do plano de
saúde; 37,4% ao hospital público para seu atendimento;
1,6% ao hospital privado; 13,0% recorrem à farmácia.
Quanto ao atendimento de saúde 6,1% dos entrevistados
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consideram bom; 25,3% regular; 67,3% consideram ruim;
e 1,0% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
5,6% dos entrevistados testemunharam ser bom; 9,3%
regular; 43,5% ruim; 35,2% declararam não existir; e 6,5%
não souberam responder. Quanto ao atendimento aos
portadores de deficiência 1,0% dos entrevistados relataram
ser bom; 10% regular; 56% ruim; 27,0% não existe e 6,0%
não souberam responder. Outro dado de avaliação foi a
qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
26,5% consideraram bom; 30,6% consideram este item
regular, 21,4% ruim; 21,4% não existe.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 95% dos entrevistados possuem recibo que comprova
a venda; e 5% possuem escritura. Questionados sobre as
características do terreno, 95,3% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme; e 4,7%
moram em áreas inundáveis (várzea igapó). Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dentre outros 64,3% dizem que a casa
onde moram é própria; já 26,5% moram em casa alugada;
9,2% moram em casa cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
14% usam carro; 19,5% usam bicicleta; 6,3% ônibus; 07%
barca balsa ou lancha; 21,7% usam moto; 1,5% carro de
boi; 11% usam moto-taxi; 22,8 andam a pé; 1,1% usam
canoa jegue ou mula; e 0,4% responderam que utilizam
outros meios de transporte.
Meio Ambiente
Urbanização das ruas: 3,1% responderam ser
bom; 11,2% regular; 34,7% ruim; 50%; 1,0% dos
entrevistados disseram que não existe urbanização das
ruas.
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Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
72,3% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 12,8% dois
menores trabalham; 7,4% pelo menos 3 menores
trabalham; e 7,4% de três a quatro menores trabalham.
Quanto à renda familiar, 5,4%% não possuem renda;
18,5% menos de 1 salário mínimo; 31,5% de 1 a 2 salários
mínimos; e 31,5% de 1 a 2 salários mínimos; 21,7% de 2 a
3 salários; 12% de 3 a 5 salários mensais.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 44,9% disseram que sim; 44,9% gostam
parcialmente e 6,1% não gostam. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência a família participa de
ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 31,6% responderam que nunca participam;
62,2% as vezes participam; e 6,1% na maioria das vezes. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade 32,7% responderam sim;
53,1% não e 14,3% talvez.

Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados 79,6% o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para
4,1% o item mais importante é o atendimento aos
portadores de deficiência; 4,1% assistência social; 2,0%
creche, 8,2% qualidade de ensino; e 2,0% cursos de
qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 41,8% consideram a coleta de lixo; 9,2%
a rede de esgoto; 34,7% o abastecimento de água; 9,2% o
transporte coletivo; 5,1% Urbanização das ruas. Quanto ao
meio ambiente 13,4% consideram importante áreas de
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esporte e lazer; 2,1% programação cultural; 17,5% limpeza
de ruas e terrenos; e 67,0% a segurança pública.
PLANO DE AÇÃO
- Elevar a cobertura da rede de esgoto;
- Construir estação de tratamento de esgoto;
- Implantar Plano Municipal de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos;
- Implantar nas escolas o programa de educação
ambiental;
- Criar sistema de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas;
- Criar cooperativas de catadores de lixo
reciclável;
- Elevar a porcentagem de domicílios atendidos
com água potável;
- Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivar programas como educação de jovens
e adultos (EJA);
- Oportunizar o atendimento em saúde à
população
- Criar postos de saúde, hospitais e unidades de
pronto atendimento (UPA).
- Elevar a urbanização das ruas.
-Oportunizar melhores condições na área social,
saúde, ensino e qualificação profissional.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF S DA B SR CAETANO DE S LISBOA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15101657
EMEIF S DA B SR CAETANO DE S
LISBOA
Infantil e Ensino Fundamental
ITAITUBA
TAPAJÓS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
É de grande importância resgatar a memoria
local da comunidade de Pedra Branca, pela necessidade de
relembrar a historia, pois a cada dia vai se perdendo, então
é necessário voltar ao passado e saber quem foi que teve
um grande papel social no local e que desempenhou um
papel fundamental na historia da comunidade.
A comunidade de Pedra Branca no município de
Itaituba está localizada a margem esquerda do rio Tapajós.
Onde se encontra a escola Soldado da Borracha Sr.
Caetano de Sousa Lisboa próximo a igreja Assembleia de
Deus.
Este trabalho tem como objetivo geral identificar
a criação da escola na comunidade desde o inicio de sua
fundação. E especificamente iniciou-se o ciclo de
alfabetização com as professoras Lurdes e Benedita as
mesmas ministravam suas aulas em suas próprias
residências. Quando o Sr. Altamiro foi prefeito em Itaituba
construiu a primeira escola que recebeu o nome de Escola
Municipal de Pedra Branca. Atualmente ela se chama
Escola Municipal Soldado da Borracha Sr. Caetano de
Sousa Lisboa, construída pelo prefeito Dr. Edilson Dias
Botelho. Hoje a escola esta sendo reformada e ampliada
pela atual administração municipal.
Os dados foram coletados através de entrevistas
de antigos moradores da comunidade, por levantamento
histórico do local e por fotos. Com tudo isso a escola está
passando por um processo de desenvolvimento tanto na
estrutura do prédio, do corpo docente e discente da escola
formando alunos com pensamento crítico e para o mercado
de trabalho.
O histórico do processo de criação da escola da
comunidade de Pedra Branca se fundamenta a partir do
crescimento da própria comunidade. A comunidade tem-se
esse nome por causa de grandes pedras brancas que
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aparecem somente quando o rio Tapajós baixam suas
águas, elas aparecem em frente à comunidade.
O senhor Caetano de Sousa Lisboa é quem
fundou a comunidade. Sua historia remota a Brejo do
Uirapuru, por volta de 1880, interior do Maranhão, onde
passou infância e adolescência. De família humilde e filho
de agricultores, dos quais herdou a profissão. Aos 18 anos
casa-se pela primeira vez, mas logo em seguida fica viúvo.
Anos mais tarde, casa-se com Clarinda Maria da
Conceição, com qual teve seis filhos (Alzira, Lucimar,
Maria da Conceição, Honorato, Antônio e Manuel). Filhos
esses que lhe deram netos, bisnetos, atualmente a família
encontra-se na quarta geração.
A trajetória de vida do sr. Caetano inicia-se com
a extração da borracha, nos seringais daquela região.
Depois de alguns anos, migra com a família para o espaço
que hoje é a atual comunidade de Pedra Branca, sendo o
pioneiro dessa comunidade. Inicia uma nova fase de sua
vida, dando início ao povoamento local. Começa a extrair
borracha nos seringais do entorno de Pedra Branca,
profissão essa, que só deixou de exercê-la por problemas
de saúde. Atividade que dedicou praticamente toda a sua
vida, mesclando com outras atividades como: pesca e
agricultura de subsistência.
No início a escola da comunidade de Pedra
Branca era localizada onde hoje é o Comercial Serve Bem,
e atendia aproximadamente dez alunos, a mesma era
somente um barracão de madeira que era coberto apenas
até a metade. Não resistindo ao tempo, a escola cedeu às
chuvas e uma segunda escola foi construída atendendo em
torno de vinte alunos. Quando a prefeitura de Itaituba
assumiu a direção da escola, ela passou a chamar Soldado
da Borracha Sr. Caetano de Sousa Lisboa, de alvenaria,
maior, com biblioteca, refeitório e banheiros e passou a
atender crianças do Jardim I e II, alfabetização, 1º ao 5º
ano no turno da manhã. Atualmente, a escola atende a 160
alunos sendo desses alunos 90% da comunidade de Pedra
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Branca e os 10% restante de comunidades circunvizinhas.
Hoje a escola está sendo ampliada com mais duas salas,
um infocentro e a ampliação do refeitório.
Pelo Resgate da Memória Local na comunidade
de Pedra Branca, observamos o que o questionário
socioambiental nos revelou, ou seja, a educação é uma
carência no município de Itaituba. Que a escola, apesar de
ter havido mudanças, ainda encontra em estado precário no
que diz respeito à estrutura, pois mesmo com a construção
e ampliação do prédio, a falta de espaço ainda continuará,
uma quadra de esportes que atenda a comunidade escolar
entre outras demandas que atenda os alunos.
Com a falta de espaço e de apoio por parte da
prefeitura Municipal de Itaituba e da Secretaria Municipal
de educação, as salas ficam superlotadas e o professor
acaba não tendo condições para atender as necessidades
dos alunos e esses alunos não conseguem ter um bom
aprendizado para ingressar no mercado de trabalho.
Percebemos ao desenvolver o Resgate da
Memória Local, que os governantes não dispensam sua
atenção para a educação do município e muito menos para
a educação nas comunidades ribeirinhas. “Sendo a
educação a base para o desenvolvimento sócio, econômico,
político, cultural e ambiental dos indivíduos é notório que
o município de Itaituba não se preocupa em fomentar esta
base com infraestrutura, corpo docente e qualificação
profissional”.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Soldado da Borracha Sr.
Caetano de Sousa Lisboa, 92,4% das pessoas questionadas
responderam não usufruir da coleta de lixo; 4,5%
afirmaram ser ruim e 3% não souberam responder. Com
isso, o destino dos resíduos produzidos e não coletados –
de acordo com as respostas – é a queimada (71,6%); outros
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enterram esses resíduos (6%); outros depositam no lixão
(7,5%) e 14,9% despejam na mata.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por rede geral de abastecimento (50%); poço
doméstico (27,3%); 3% dizem que seu abastecimento
provém de microssistema comunitário; 18,2% de cacimba
e 1,5% de rio, açude, lago, igarapé ou nascente. Dos
entrevistados, 28% declaram que a água é tratada e as
formas de tratamento utilizadas são: filtragem (75%); a
cloração (22,9%) e outras (2,1%).
Esgoto: 97% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto; 1,5% o julgam regular e 1,5%,
ruim. Com isso, a maioria (48,5%) destinam dejetos ao céu
aberto; 30,3% em fossa séptica; 16,7% em sumidouros;
1,5% na rede geral de esgoto e 3% no rio.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
51,5%, seguida dos que não sabem ler nem escrever
(16,7%); os que possuem ensino médio completo (7,6%);
os que possuem ensino médio incompleto (7,6%); ensino
fundamental completo (6,1%); ensino superior incompleto
(4,5%); os que leem e escrevem, mas não frequentaram a
escola (4,5%) e os possuidores de ensino superior
completo (1,5%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (18,8%); verminoses com 13,4% dos casos;
doenças respiratórias (5,4%); problemas ósseos e ou
articulações (1,8%); diabetes (3,6%); malária (11,6%);
hepatite (6,3%); hanseníase (0,9%); dengue (12,5%);
problemas de pele (0,9%); problemas de coração (2,7%) e
outras viroses (5,4%). Ressalta-se que o percentual de 17%
disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,

1438

podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostram que 23,8% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 44,4% recorrem a
postos
de
saúde;
3,2%
farmácia;
1,6%
curandeiros/benzedeiras e 27% a agentes comunitários de
saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 29,2% dos
entrevistados consideram regular; 10,8% inexistente;
26,2% ruim; 30,8% bom e 3,1% disseram não existir. Em
relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
1,5% declararam ser regular; 87,9% afirmaram não existir
e 10,6% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
64,6% dos entrevistados testemunharam não existir; 9,2%
a julgam regulares; 16,9% ruim; 7,7% não souberam
responder e 1,5% consideram bom. Outro dado de
avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 71,2% consideraram bom; 27,3%
consideram este item regular e 1,5% não souberam
responder.
Habitação
Domicílio: observou-se que 74,2% dos
entrevistados não possuem documento de propriedade do
terreno; 18,2% possuem e 7,6% não souberam responder.
Dessa forma a falta de formalidade fica visível na maioria
das respostas sobre esse aspecto questionado.
Questionados sobre as características do terreno, 84,8%
dos entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme; somente 12,1% em áreas inundáveis e 3% em áreas
marginais. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 78,8%
dizem que a casa onde moram é própria; 18,2% dizem que
sua residência é cedida; 1,5% disseram ser alugado e 1,5%
dizem que ter obtido a residência por posse.
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Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
5,6% usa ônibus; 16% andam a pé; 16% usam bicicleta;
20,8% andam de moto; 19,2% utilizam canoa/bajara; 8,8%
carro; 12% barca/balsa//lancha; 0,8% moto táxi e 0,8%
utilizam cavalo/jegue/mula.

Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 42,4% relatam que o
abastecimento de água é bom; 15,2% regular; 4,5% ruim e
37,9% que não existe.
Urbanização das ruas: 70,8% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 7,7%
disseram ser ruim; 4,6% regular; 4,6%, bom e 12,3% não
souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
74,2% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 17,7%
responderam que 1 apenas trabalha e 8,1% dos
questionados disseram que dois menores trabalham.
Quanto à renda familiar, 48,5% recebem menos de 1
salário mínimo; 30,3% possuem renda de 1 a 2 salários
mínimos; 15,2% não possuem renda; 3% de 2 a 3 salários
mínimos e 3% de 3 a 5 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 16,9%
consideram a segurança pública ruim; 75,4% julgam não
existir e 7,7%, regular. Tais dados fornecem base para a
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inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 86,4% disseram que sim; 3% não gostam e
10,6% dizem que gostam parcialmente. Isso chama
atenção ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 24,2% responderam que participam às vezes;
33,3% na maioria das vezes e 42,4% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 24,2% talvez
e 75,8% participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (67,7%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; 4,6%
cursos de qualificação profissional; 16,9% qualidade do
ensino; 9,2% assistência social e 1% a existência de
creches.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 23,8% consideram a segurança pública;
11,1% programação cultural; 19% a limpeza de ruas e
terrenos e 46%, áreas de lazer/esporte. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
33,8% consideram mais importantes a qualidade do ar;
12,3% os rios e lagos; 47,7% as áreas verdes; 3,1%
arborização de ruas e 3,1% as praias/balneários.
PLANO DE AÇÃO


Realizar a coleta seletiva do lixo;
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lixo;

Construir um aterro controlado;
Aumentar a limpeza urbana e coleta de


Criar cooperativas de catadores de lixo
para reciclagem;

Providenciar abastecimento de água
tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de
água potável para os alunos;

Elaborar
a
manutenção
dos
abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na
comunidade.

Construir novos poços artesianos para
atender as famílias do município;

Implantar estação de tratamento da rede
esgoto;

Criar sistemas de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas

Incentivar
projetos
de
extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;

Incentivar em programas de educação de
jovens e adultos em ensino tecnológico;

Criar projetos para educação na área da
orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas
escolas;

Instalar meios de transportes escolares
para os estudantes que apresentam dificuldades de acesso à
escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SAO FRANCISCO DAS CHAGAS
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15102041
EMEIF SAO FRANCISCO DAS CHAGAS
Ensino Fundamental
ITAITUBA
TAPAJÓS
URBANO
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
O resgate da memória do bairro Jardim das
Araras, localizado na periferia do município de Itaituba,
onde se situa a Escola Municipal São Francisco das
Chagas, é fruto de uma primeira aproximação dos
pesquisadores com uma realidade vivida por sujeitos
históricos em um dado momento de suas vidas. Esses
dados são importantes para se compreender como esse
bairro foi se estruturando, organizando para chegar ao que
é hoje.
Os primeiros moradores do bairro Jardim das
Araras chegaram às décadas de 70 e 80, no período da
Campanha do Governo Federal "Homens sem Terras para
Terras sem Homens". Neste período o proprietário de uma
fazenda, conhecido como José das Araras, um dos homens
mais ricos da cidade na época garimpeira, loteou sua terra
para vendê-las. Com o declínio do garimpo e o
empobrecimento do Sr. José das Araras, algumas áreas do
bairro foram invadidas, sendo um destas áreas conhecidas
como Residencial Vale do Piracanã. Embora seja um
bairro com cerca mais de 40 anos, a população de recente
da falta de infraestrutura.
O Jardim das Araras conta com importantes
patrimônios históricos, como: a Igreja de Santo Estevão, as
Escolas Maria Aparecida de Sousa Costa, São Francisco
das Chagas e Maria da Consolação de Mendonça
Cerqueira, a Faculdade de Itaituba – FAI (antiga escola
Chapeuzinho Vermelho) e a Creche Criança Feliz. O
patrimônio cultural do bairro está diretamente ligado ás
tradições nordestinas, como a Quadrilha Fundo de Quintal.
O Rio Tapajós e o Rio Piracanã cortam o bairro, criando
lagoas e canais que provocam grandes enchentes na época
das cheias.
O bairro possui exuberante fauna que atrai a
presença de grande número de animais. Em meio a essa
exuberância, foi criado o Residencial Minha Casa, Minha
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Vida, tendo a fundo o Rio Piracanã, muito utilizado por
pescadores. O Residencial conta com apenas nove meses e
contrasta em infraestrutura com o restante do bairro, o que
aumenta o descontentamento dos moradores.
Dona Geralda representa a memória viva do
bairro, pois mora lá a mais de 25 anos e se recente da
mudança nas pessoas, antes tão respeitosas, embora a
maioria dos moradores trabalhasse no garimpo e muitos se
envolviam em crimes naquela região.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto).
Lixo: Na escola José Chagas Sobrinho 100% das
pessoas questionadas respondeu que o lixo produzido na
comunidade é queimado.
Água: 100% dos entrevistados declararam que
não existe abastecimento de água na comunidade. Dos
entrevistados, 100% declaram que a água consumida não é
tratada, e 100% das pessoas entrevistadas usam cloro na
água.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto; 73% das pessoas entrevistadas
usam banheiro a céu aberto27% usam força séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
40,7%, os que possuem ensino fundamental completo
25,9%; 3,7% possuem ensino médio completo; 7,5%
ensino superior incompleto e os que possuem ensino
superior completo 3,7%; 40,7% sabem ler e escrever, mas
nunca foram à escola; e 18,5% não sabem ler nem
escrever.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
Doenças respiratórias7, 7%, seguida por verminoses 5,1%
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e problemas de pele 5,1% dos casos; e 2,6% hepatite; e
38,5% responderam outras viroses.
As declarações mostram que 45,3% das pessoas
recorrem ao posto de saúde para seu atendimento; 26,7%
recorrem ao os hospitais públicos; 18,7% recorrem à
farmácia, 6,7% recorrem ao agente de saúde e 2,7%
recorrem ao médico de plano de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde 61,7% dos
entrevistados consideram regulares; 34% consideram ruim;
4,3% bom.
Quando questionados sobre a assistência social,
100% dos entrevistados testemunharam não existir. Quanto
a portadores de deficiência 100% dos entrevistados
relataram não haver portadores de deficiência. Outro dado
de avaliação foi à qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 64,9% consideraram bom; 32,4%
consideram este item regular, e 2,7% não sabe.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 95% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno; e 5% tem documentação.
Questionados sobre as características do terreno, 100% dos
entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros 86,7%
dizem que a casa onde moram é própria; já 13,5% moram
em casa cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria 308% anda a pé; 26,7% andam de ônibus; 18,3%
usam bicicleta; 18,3% usam moto e 5,8% usam carro de
boi.
Meio Ambiente
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Urbanização das ruas: 2,7% dos entrevistados
disseram que não sabe se existe urbanização das ruas; 9,1
não existem e 17,3% falaram que é ruim (Figura 472).
50,0

42,7

40,0
30,0
20,0

28,2
17,3
9,1

10,0

2,7

0,0
1. Bom 2. Regular 3. Ruim

4. Não
Existe

5. Não
Sabe

Figura 471. Percentual de opiniões sobre a
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda
Analisando os gráficos, percebe-se que em 100%
das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; Quanto à renda familiar,
7,1%não tem renda familiar; 35,7recebem menos de um
salário mínimo; 57,1% possuem renda de 1 a 2 salários
mínimos.

Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 100% disseram que sim. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência à família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 91,9% responderam que participam às vezes;
2,7% na maioria das vezes e 5,4% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
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projetos que beneficiariam sua comunidade, 78,4% talvez;
21,6% responderam sim.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados 59,1% o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para
7,3% o item mais importante é a qualidade de ensino.
Observe a Figura 473.
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Figura 472. Item considerado mais importante
pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 91,9% consideram a coleta de lixo;
5,4%urbanização das ruas, 2,7% o transporte coletivo.
PEDEOP
Identificação e vínculo
Na questão, que trata do sexo dos professores é
importante observar que mais de 60% são mulheres. Esse
resultado pode se dever ao fato de ser uma escola de
ensino fundamental menor, as quais historicamente no
Brasil sempre foi assumida por professoras.

14,5
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O acesso ao trabalho de treze professores
entrevistados foi via concurso público (90%) e cinco deles
foi por contrato (10%). Dos concursados, um professor
afirmou ter de 2 a 5 anos de serviço, seis professores
afirmou ter de 6 a 10 anos, três professores de 11 a 15 anos
e um professor de 21 a 25 anos de serviço. Dos
contratados, apenas um professor afirmou ter de 26 a 30
anos. O restante dos professores entrevistados não se
pronunciou. A maioria dos professores pesquisados, nessa
escola, atua nas séries finais do ensino fundamenta,
conforme gráfico a seguir.
Formação e motivação
No que concerne à “Formação e Motivação”,
podemos verificar que 100% dos professores possuem
ensino fundamental e médio completo, porém, podemos
observar na Figura 473 abaixo que desses apenas 75%
desses professores possuem curso de formação de
professor/normal, na modalidade ensino médio. Esses
dados são interessantes se observamos que desde a década
de 70 havia uma exigência na Lei 5.692/71 que o professor
para ingressar na carreira docente no ensino regular (hoje –
ensino fundamental) deveria possuir no mínimo formação
em magistério (atual nível médio). A atual LDB, 9394/96,
exige o curso superior, em nível de licenciatura para esse
mesmo nível de ensino.
Os dados revelam que nessa escola 62,5% dos
professores já possuem graduação e 37,5% estão em
processo de formação em cursos de graduação.
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Figura 473. Escolaridade dos professores
entrevistados na escola São Francisco das Chagas
Como se verifica, todos os professores dessa
escola ou já possuem graduação ou estão em processo de
formação superior. Três professores estudam ou estudaram
em uma Instituição Federal, sete em uma Instituição
Estadual e cinco em uma Instituição Privada, sendo que
doze professores fazem ou fizeram o curso na modalidade
presencial e um na modalidade à distância.
Dos
entrevistados, treze professores concluíram o curso e
quatro não. Um professor não se pronunciou. Nove
professores fazem ou fizeram o Curso de Pedagogia, dois
professores o Curso de História, outros dois o Curso de
Letras, um professor o Curso de Biologia, um professor o
Curso de Matemática e outro o Curso de Geografia. Dois
professores não se pronunciaram.
Quando perguntados sobre os cursos que visam
melhorar o desempenho das atividades de ensino, os cursos
que os professores expressaram maior vontade de
participar foram libras, relações humanas, letramento,
formação continuada, técnicas para manuseio de
equipamentos multimídias. Sete professores afirmaram que
não se consideram aptos a participar de algum curso à
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distância, em função da dificuldade de acesso a internet, da
falta de habilidade em informática e da falta de tempo.
Nos resultados da pesquisa podemos constatar
que 100% dos professores pesquisados afirmaram desejar
que fossem ofertados cursos para que possam melhorar seu
desempenho nas atividades de ensino. Quando perguntados
sobre os fatores que motivam os professores, as
entrevistadas apontaram como importantes e/ou muito
importantes: em 100% dos casos, os recursos didáticos
para implementar práticas; em 93,75% dos casos, o tempo
dedicado à disciplina para trabalhar conteúdos, melhores
salários, a articulação entre professores, gestores e alunos,
o bom desempenho dos alunos, a qualificação e
atualização em conteúdos; em 90% dos casos, o número
adequado de alunos em sala de atual; em 88,75% dos
casos, o interesse dos alunos, salas de aula adequadas e
trabalhar em um só local; em 82,5% dos casos, o diálogo
com outros professores sobre questões da disciplina e
atuação em processo de gestão participativa.
Quando perguntados sobre os fatores que
motivam os alunos, os entrevistados apontaram como
importantes ou muito importantes: em 100% dos casos, a
integração de espaço de cidadania Escola-Comunidade, e a
expectativa de melhoria de vida e de trabalho com a
formação escolar; em 93,75% dos casos, a articulação de
conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental e
cultural, o estímulo docente e relação professor-aluno, a
merenda escolar, e as salas de aula adequadas; em 88,75%
dos casos, o convívio social, os programas e/ou projetos
dirigidos aos alunos, o aprendizado por meio de atividades
lúdicas e participativas, o acesso a fontes bibliográficas
variadas, e o estímulo da família; em 82,5% dos casos, a
maior inclusão social, a facilidade de acesso às
informações via internet (Figura 475), a facilidade de
acesso a contextos informacionais e de lazer, e a facilidade
de deslocamento para a escola (Veja também a Figura
474).
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Q13. DE ACORDO COM SUA PERCEPÇÃO, ATRIBUA O GRAU
DE IMPORTÂNCIA DOS FATORES QUE MOTIVAM O ALUNO,
SEGUNDO A ESCALA ABAIXO: G) Facilidade de acesso a
informações via Internet.
sub-title

1. Muito importante

100

2. Importante

3. Regular

61,1
0,0

22,2 5,6

0
1
Figura 474. Motivação aos alunos quanto ao
acesso de informação via internet
Temas transversais
Em relação ao item “Temas Transversais” na
questão 88,9% afirmam terem tido acesso a orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina e 11,1%
afirmam que incorporam as ideias e sugestões apontadas
por orientações oficiais para o ensino.
Todos os professores afirmaram trabalhar algum
tema transversal em sala de aula integrado aos conteúdos
curriculares, sendo que 80% professores trabalham temas
transversais em parceria com outras disciplinas e 20% não.
Um professor não se pronunciou. Quanto aos eventos
escolares de integração, quinze professores afirmaram
trabalhar os temas transversais nestes eventos escolares,
destes professores catorze trabalham multidisciplinarmente
e os outros quatro professores afirmaram que o
desenvolvimento dos temas no evento é feito por
disciplina específica. A maioria dos professores (94,4%)
afirmou que a motivação dos alunos para participarem
desses eventos é alta.
A Figura 476 a seguir apresenta o grau de
importância dos temas transversais trabalhados pelos
professores em sua sala de aula.
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Figura 475. Temas tranversais
Como se observa, os temas transversais menos
trabalhado nessa escola pelos professores é o “Trabalho e
consumo” e “Orientações Sexuais”.
Infraestrutura de apoio pedagógico
Na
questão
“Q24.
ASSINALE
AS
INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA DE APOIO
PEDAGÓGICO EXISTENTES NA ESCOLA”: é
importante observar que os itens como: sala de aula,
biblioteca/sala
de
Leitura,
sala
Multimídia,
radiocomunicação, laboratório de ciências, laboratório de
informática, outra, aparecem nas respostas dos professores,
o que podemos inferir que todos esses espaços existem nas
escolas, o que pode se dever ao fato de ser uma escola
localizada na zona urbana.
Apesar dos professores disporem na escola de
diversas instalações de infraestrutura de apoio pedagógico
na escola, os dados revelam que apenas três instalações são
utilizadas por eles em suas aulas: sala de aula 52,2%,
biblioteca/sala de Leitura 3,4% e laboratório de
Informática 37,9%. As demais instalações aparecem
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zeradas, ou seja, não utilizadas. O Laboratório de Ciências
é 3,3% de uso compartilhado com outras disciplinas.
A figura 477 a seguir apresenta os dados da
frequência com que são utilizados recursos audiovisuais
pelos professores em suas aulas.

Figura 476. Uso de materiais audiovisuais
Nas questões sobre espaços físicos, mobiliários,
manutenção, equipamentos e materiais didáticos,
biblioteca e sala de leitura podemos observar que esses
itens foram bem avaliados pelos professores como sendo
suficientes e ou adequados.
PLANO DE AÇÃO
A terceira etapa da Agenda no Campus de
Itaituba se deu de julho a dezembro de 2013, com a
implementação do Plano de Ação nas comunidades em que
os cursistas/pesquisadores atuavam e onde foi aplicado o
DAS e o resgate da memória local. Essa atividade visava
levar a comunidade envolvida na pesquisa os principais
resultados, como forma de fomentar junto ao governo
municipal políticas públicas que visassem a diminuição
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das principais problemáticas vivenciadas pelos moradores
dessas comunidades. Nesse período também foi realizada
uma oficina curricular, com o tema “Saúde”.
De acordo com o relatório da professora
pesquisadora responsável por essa escola, podemos
observar que a mesma concluiu todas as etapas do Projeto
Agenda Cidadã, haja vista que a mesma realizou o Plano
de Ação, como os seguintes resultados:
Problemas encontrados com a aplicação do
PEDEOP:
- no bairro: Saneamento básico, saúde, lazer,
educação, segurança, cidadania;
- na escola: Educação, lazer e cidadania.
2. Optou-se pela finalização da construção da
quadra da Escola São Francisco das
Chagas.
3. Ações realizadas:
- Mobilizar a comunidade para os problemas
encontrados;
- Discutir a importância da quadra de esporte,
não só para a escola mais para a comunidade em geral;
- Reivindicar direito que estão garantidos na
constituição, sendo assim, cobrar do setor público para que
esses direitos sejam garantidos;
- Mobilização feita a partir de manifestos
públicos, passeatas, divulgação na imprensa, internet.
4. Atividades desenvolvidas:
- Realização de um Fórum:
• Convidar pais, alunos, associação de
moradores, entidades em geral,
SEMED;
• Entrega de cartas convite para o fórum, onde
serão mostrados os problemas, levantados as propostas
sobre os problemas encontrados e possíveis soluções
através das propostas colocadas em assembleia.
5. Resultado: identificação de problemas da
comunidade do Piracanã; proposição de ações conjuntas
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para amenizar os problemas encontrados; proposta
concreta do setor público para finalização da construção da
quadra da escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF MARIA DA CONSOLACAO DE MENDONCA
CERQUEIRA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15149358
EMEF MARIA DA CONSOLACAO DE
MENDONCA CERQUEIRA
Ensino Fundamental
ITAITUBA
TAPAJÓS
URBANO

1457

RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
Os primeiros moradores do bairro Jardim das
Araras chegaram nas décadas de 70 e 80, no período da
Campanha do Governo Federal "Homens sem Terras para
Terras sem Homens". Neste período o proprietário de uma
fazenda, conhecido como José das Araras, um dos homens
mais ricos da cidade na época garimpeira, loteou sua terra
para vendê-las. Com o declínio do garimpo e o
empobrecimento do Sr. José das Araras, algumas áreas do
bairro foram invadidas, sendo um destas áreas conhecidas
como Residencial Vale do Piracanã. Embora seja um
bairro com cerca mais de 40 anos, a população de recente
da falta de infraestrutura.
O Jardim das Araras conta com importantes
patrimônios históricos, como: a Igreja de Santo Estevão, as
Escolas Maria Aparecida de Sousa Costa, São Francisco
das Chagas e Maria da Consolação de Mendonça
Cerqueira, a Faculdade de Itaituba – FAI (antiga escola
Chapeuzinho Vermelho) e a Creche Criança Feliz. O
patrimônio cultural do bairro está diretamente ligado ás
tradições nordestinas, como a Quadrilha Fundo de Quintal.
O Rio Tapajós e o Rio Piracanã cortam o bairro, criando
lagoas e canais que provocam grandes enchentes na época
das cheias.
O bairro possui exuberante fauna que atrai a
presença de grande número de animais. Em meio a essa
exuberância, foi criado o Residencial Minha Casa, Minha
Vida, tendo a fundo o Rio Piracanã, muito utilizado por
pescadores. O Residencial conta com apenas nove meses e
contrasta em infraestrutura com o restante do bairro, o que
aumenta o descontentamento dos moradores.
Dona Geralda representa a memória viva do
bairro, pois mora lá a mais de 25 anos e se recente da
mudança nas pessoas, antes tão respeitosas, embora a
maioria dos moradores trabalhasse no garimpo e muitos se
envolviam em crimes naquela região.
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DIAGNÓSTICO

SÓCIO

AMBIENTAL-

DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Maria das graças e Maria da
conceição 5,6% das pessoas questionadas responderam que
o lixo produzido é queimado; 81,7% é coletado por serviço
de limpeza; 11,3% é coletado pela caçamba de lixo e 1,4%
é jogado em terreno baldio ou lixão.
Água: 5,6% dos entrevistados declararam que a
água é fornecida pela rede geral de distribuição; 78,9% por
micro abastecimento comunitário; 1,4% rio açude ou
igarapé. Dos entrevistados 28,2% filtram a água; 40,8%
colocam cloro na água; e 29,6% usam água sem
tratamento.
Esgoto: 5,6% dos entrevistados declararam que
usam rede geral de esgoto; 81,7% usam fossa séptica;
8,5% usam sumidouro; e 4,2% a céu aberto.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, 4,3% não sabem ler nem
escrever; 11,4% sabem ler e escrever mais nunca foram a
escola; 44,3% possuem ensino fundamental incompleto;
8,6% possuem ensino fundamental completo; 7,1%
possuem ensino médio incompleto; 17,1% possuem ensino
médio completo; 5,7% ensino superior incompleto; 1,4%
possuem ensino superior completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
25,2% dengue; 5,9%
verminoses; 7,6% doenças
respiratórias; 3,4¨% hepatite; 15,1% diarréia; 3,4
problemas de pele; 4,2% problemas de coração; 5%
problemas ósseos ou de articulação; 7,6% diabetes; 3,4%
malária; 0,8% febre amarela; 0,8% tiveram outras doenças;
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11,8% não houve casos de doenças; e 5,9% responderam
outras viroses.
As declarações mostram que 45,3% das pessoas
recorrem ao porto de saúde; 1,3% ao médico do plano de
saúde; 45,3% hospital público para seu atendimento; 6,7%
recorrem ao hospital privado e 1,3% procuram outros
atendimentos. Quanto ao atendimento de saúde 18,3% dos
entrevistados consideram bom; 49,3% regular; 31%
consideram ruim; e 1,4% não existe. Quando questionados
sobre a assistência social, 16,9% dos entrevistados
testemunharam ser bom; 35,2% regular; 32,4% ruim; 5,6%
declararam não existir; e 9,9% não souberam responder.
Quanto ao atendimento aos portadores de deficiência
11,8% dos entrevistados relataram ser bom; 22,4% regular;
43,5% ruim; 10,5% não existe e 11,8% não souberam
responder. Outro dado de avaliação foi a qualidade do
ensino, onde os resultados mostraram que 47,9%
consideraram bom; 32,4% consideram este item regular,
9,9% ruim; 9,9% não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 59,2% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno; 32,4% não tem documentação.
8,5% % não souberam responder. Questionados sobre as
características do terreno, 85,9% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme; 9,9%
moram em áreas inundáveis (várzea igapó); 4,2% vivem
em áreas marginais de rios sujeitos a fenômenos de terras
caídas. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dentre outros 65,3%
dizem que a casa onde moram é própria; já 26,4% moram
em casa alugada; 6,9% moram em casa cedida e 1,4%
responderam outros domicílios.
Transporte
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Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
12% usam carro; 31,2% usam bicicleta; 0,8% usam
ônibus; 0,8% usam barcas, balsa ou lancha; 15,2% usam
moto; 1,6% usam carro de boi; 5,6% usam moto-taxi;
31,2% andam a pé; 1,6% andam de canoa ou bajará.
Meio ambiente
Urbanização das ruas: 12,7% dos entrevistados
disseram que é boa; 22,5% regular; 40,8% ruim; 22,5%
relataram que este item não existe; e 1,4% não souberam
responder.
Desenvolvimento econômico e social
Analisando os gráficos, percebe-se que em 69%
das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 11,3% dois menores
trabalham; 113% pelo menos 3 menores trabalham; e 8,5%
quatro ou mais menores trabalham. Quanto à renda
familiar, 7,0 % não possuem renda; 23,9% menos de 1
salário mínimo; 53,5% de 1 a 2 salários mínimos; 11,3%
de 2 a 3 salários mínimos; 4,2% de 3 a 5 salários mínimos.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 71,8% disseram que sim; 22,5% gostam
parcialmente e 5,6% não gostam. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência a família participa de
ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 33,8% nunca participam; 52,1% responderam
que as vezes participam; e 14,1% na maioria das vezes. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 43,7% sim; 28,2% não; e
28,2% talvez.
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Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados 60,6 % o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para
7,0% o item mais importante é o atendimento aos
portadores de deficiência; 2,8% assistência social; 2,8%
creche, 14,1% qualidade de ensino; 12,7% cursos de
qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 23
PEDEOP
Identificação e vínculo
Na questão, que trata do sexo dos professores é
importante observar que 72,7% são mulheres, conforme a
Figura 47778 abaixo. Esse resultado pode se dever ao fato
de ser uma escola de ensino fundamental menor, as quais
historicamente no Brasil sempre foi assumida por
professoras.
SEXO
80,0
70,0
60,0
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0

72,7

1. Mulher
2. Homem

27,3

1

Figura 477.
Gênero dos professores
entrevistados na escola Maria da Consolação Mendonça
Cerqueira
Outro dado que chama a atenção é o acesso dos
professores, pois, 60% do corpo docente dessa escola é
concursado o restante é apenas contratado. A maioria dos
professores pesquisados, nessa escola, atua nas séries
finais e iniciais do ensino fundamental.
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Formação e motivação
No que concerne à “Formação e Motivação”,
podemos verificar que 100% dos professores possuem
ensino fundamental e médio completo, porém, podemos
observar no gráfico abaixo que todos eles sua formação em
nível médio é regular, ou seja nenhum possui curso de
formação de professor/normal.
Esse dado é interessante se observamos que
desde a década de 70 havia uma exigência na Lei 5.692/71
que o professor para ingressar na carreira docente no
ensino regular (hoje – ensino fundamental) deveria possuir
no mínimo formação em magistério (atual nível médio). A
atual LDB, 9394/96, exige o curso superior, em nível de
licenciatura para esse mesmo nível de ensino. Os dados
revelam que nessa escola 100% dos professores já
possuem graduação e todos os em cursos são em
licenciatura plena (Figura 479).

Figura 478. Escolaridade dos professores
entrevistados na escola Maria da Consolação Mendonça
Cerqueira
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Nos resultados da pesquisa podemos constatar
que 100% dos professores pesquisados afirmaram desejar
que sejam ofertados cursos para que possam melhorar seu
desempenho nas atividades de ensino.
É interessante observar que dos 13 itens do
questionário que procurou saber sobre os fatores que
motivam o professor, o item a) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios, foi o que mais
se destacou como 90.9% dos entrevistados considerando-o
como sendo o item mais importante, conforme a Figura
480 abaixo.
Q12. ATRIBUA O GRAU DE IMPORTÂNCIA DOS FATORES
QUE MOTIVAM O PROFESSOR, SEGUNDO A ESCALA ABAIXO:
a) Recursos didáticos para implementar práticas, inclusive
laboratórios.

100,0

1. Muito
importante
2. Importante

90,9

3. Regular

50,0
9,1

4. Pouco
importante

0,0 0,0 0,0

0,0
1
Figura 479. Motivação para os professores
Por outro lado, podemos observar que dos
professores pesquisados o que mais motiva os alunos,
dentre as diferentes opções dadas no questionário, para ser
avaliado, foram os fatores: Q e M) Facilidade de acesso a
informações via Internet, foi o que recebeu 63,6% como
sendo o item mais importante, conforme Figura 481
abaixo.
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Q13. DE ACORDO COM SUA PERCEPÇÃO, ATRIBUA O GRAU DE IMPORTÂNCIA
DOS FATORES QUE MOTIVAM O ALUNO, SEGUNDO A ESCALA ABAIXO: G)
Facilidade de acesso a informações via Internet.

1. Muito importante

80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

63,6

2. Importante
3. Regular

27,3

9,1

4. Pouco importante

0,0 0,0

5. Indiferente

1
Figura 480. Motivação para os alunos
Esse dado é importante até para que a escola
avalie de que forma a mesma pode utilizar esse recurso no
processo de ensino e aprendizagem.

Temas Transversais
Em relação ao item “Temas Transversais” na
questão 14, 40% afirmam não terem tido acesso a
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina,
porém, mesmo não tendo tido acesso as orientações
observa-se que 100% afirmam que incorporam as ideias e
sugestões apontadas por orientações oficiais para o ensino
e que trabalham em sua disciplina algum tema transversal
e o tema transversal foi apontado como sendo o mais
trabalhados pelos professores, com 32% e precedido do
Tema Pluradidade Cultural com 20%
Infraestrutura de apoio pedagógico
No item “instalação e infraestrutura para apoio
pedagógico” é importante observar que das opções
oferecida pelo questionário a sala de aula e Laboratório de
Informática são os que se apresentam pela maioria dos
pesquisados como sendo os espaços existentes na escola
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como apoio pedagógico. Logo, entende-se porque a
maioria assinalou esses dois espaços físicos existentes na
escola que mais utilizam em suas aulas.
Chama a atenção o fato de todos os pesquisados
afirmarem que o Laboratório de Ciências é compartilhado
com outras disciplinas, quando na questão anterior
afirmaram que a sala de aula e Laboratório de Informática
serem os espaços que mais utilizam.
Nas questões sobre espaços físicos, mobiliários,
instalações, manutenção, equipamentos e materiais
didáticos, biblioteca e sala de leitura o gráfico gerado
dessa escola não apresenta resultados, o que inviabiliza
qualquer análise sobre os referidos intens.
PLANO DE AÇÃO
A escola não participou do plano de ação. Em
função disso, PLANO DE AÇÃO foram sugeridas, em
função dos resultados obtidos, destacando-se:
- Construção de estação de tratamento de esgoto;
- Implantar de programas de educação
ambiental, sexual e de saúde;
- Incentivar preservação da cultura e costumes
da região por meio;
- Incentivo de criação de postos de saúde,
hospitais e unidades de pronto atendimento (UPA)
- Oferta de cursos e treinamento em áreas de
interesse da comunidade.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EEEM BENEDITO CORREA DE SOUZA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15525791
EEEM BENEDITO CORREA DE SOUZA
Ensino Médio
ITAITUBA
TAPAJÓS
URBANO
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
O resgate da memoria é uma atividade de
pesquisa que requer uma atenção especial do pesquisador,
por se tratar de uma busca de reconstrução de algo já
vivido, que muitas vezes se encontra guardado no
imaginário de uma pessoa ou um grupo de pessoas que
viveram aquele momento histórico. De acordo com Le
Goff (2006, p.471), “a memória, na qual cresce a história,
que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para
servir ao presente e ao futuro”.
Os primeiros moradores chegam ao bairro na
década de 40, sendo que Itaituba ainda era uma cidade
muito carente. No bairro não havia ruas, as casas eram
dispersas em veredas cercadas de matos, roças e igarapés.
O bairro era inicialmente um grande engenho
pertencente a uma única família, tendo como proprietário
um senhor de nome José Miguel. Com o passar dos anos,
este senhor foi desfazendo a fazenda e doando pedaços de
terras a pessoas de sua confiança para que construíssem
suas casas. Os moradores com maior poder aquisitivo,
ligados à atividade garimpeira ou proprietários de
pequenos aviões, iam abrindo ruas a esmo para dar melhor
acesso ao local. Como não havia luz elétrica, a iluminação
era feita com motores de luz a diesel de propriedade dos
moradores mais abastados.
Os principais patrimônios históricos do bairro
são: Escola Dom Pedro I, Escola Helena Cirino e Prédio da
Construção Civil.
O bairro possui grande declividade e é cortado
por um igarapé muito utilizado pelos moradores nas
décadas de 70 e 80 para lazer, lavagem de roupas e
abastecimento das moradias. O bairro tem grande
diversidade de fauna e flora tanto nas áreas públicas como
no interior das casas pois persiste o hábito das famílias de
cultivar em suas residências árvores frutíferas. Percebe-se
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que essa diversidade vem sendo atingida pelo
desmatamento e urbanização.
Ainda nos anos 70 e 80, várias atividades
culturais aconteciam nas datas comemorativas. Nestes
momentos se faziam fogueiras comunitárias e, a partir da
contribuição de todos os moradores, se serviam iguarias
para os presentes.
As necessidades mais urgentes eram discutidas
no Clube de Mães do bairro da Liberdade. Uma destas
conquistas foi a Creche Amor de Mãe permitindo às
mulheres trabalhares deixando seus filhos em local
apropriado.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Benedito Correa de Sousa, 64%
das pessoas questionadas consideram regular; 26% a
julgam como boa; 6,5% ruim; 2,4% inexistente e 1,8% não
souberam responder, com isso, o destino dos resíduos
produzidos é a coleta por parte do serviço de limpeza
(54%); caçamba e lixo (36%); queimada (5,4%) terreno
baldio/lixão (1,8%) enterrado (1,2%) e outros (1,2%).
Água: As respostas dizem que a água é obtida
através de rio, açude, lago, igarapé ou nascente. (68%);
rede geral de distribuição (31%) e microssistema de
abastecimento comunitário (1,8%). Dos entrevistados que
declaram que a água recebe algum tratamento; 63% usam a
filtragem; 23% a cloração; fervura (3%) e 11% não usam
nenhum tratamento.
Esgoto: 34% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto; 31% o julgam ruim; 19% o
consideram regular; 13% considera boa e 3% não
souberam opinar; e, com isso, a maioria (90,9%) destinam
dejetos ao céu aberto; 7,8% em rios e canais e 1,3% em
fossas sépticas.
Educação (escolaridade)
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Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
57,1%, seguida dos que possuem ensino fundamental
completo (13%); 6,5% sabem ler/escrever, mas não
frequentaram escola; os que possuem ensino médio
completo (5,2%); ensino médio incompleto (2,6%);
superior incompleto (2,6%) e os que não sabem ler ou
escrever (13%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (37,5%), seguida por verminoses com 15% dos
casos; doenças respiratórias (5%); problemas ósseos e ou
articulações (3,3%); problemas de coração (2,5%);
problemas de pele (2,5%); dengue (1,7%); leptospirose
(0,8%); hepatite (0,8%); diabetes (0,8%) e malária (0,8%).
Ressalta-se que o percentual de 17,5% disse não ter havido
ocorrência de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo
de outros fatores que influenciam positivamente na
conservação da saúde.
As declarações mostram que 40,3% recorrem a
postos de saúde para seu atendimento; 28,6% a postos de
saúde; 13% recorrem a curandeiros ou bezendeiros; 10,4%
agentes comunitários; 5,2% farmácia; 1,3% médicos do
plano de saúde e 1,3% a hospitais privados.
Quanto ao atendimento de saúde, 59,7% dos
entrevistados consideram regular; 18,2% ruim; 10,4% o
julgam inexistente; 6,5% bom e 5,2% não souberam
opinar. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 62,3% dos entrevistados declararam ser
inexistente; 1,3% bom; 1,3% regular e 35,8% não
souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
19,5% dos entrevistados testemunharam não existir; 19,5%
a julgam regular; 11,7% ruim e 5,2 bom%. 44,2% dos
entrevistados não souberam responder. Outro dado de
avaliação foi à qualidade do ensino, onde os resultados
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mostraram que 67,5% consideraram bom; 19,5%
consideram este item regular e 13% não souberam
responder.
Habitação
Domicílio: observou-se que 80% dos
entrevistados não possuem documento de propriedade do
terreno; 19% possuem e os demais não souberam
responder. Dessa forma, a falta de formalidade fica visível
na maioria das respostas sobre esse aspecto questionado.
Questionados sobre as características do terreno, 96,1%
dos entrevistados responderam que vivem em áreas
inundáveis e 3,9% em áreas de áreas marginais sujeitas a
fenômenos de “terras caídas”. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 70,1% dizem que a casa onde
moram é própria; 23,4% dizem ter obtido através de posse;
3,9 informaram que a área foi cedida e 2,6% moram em
assentamentos rurais.
Transportes
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria (51%) usa utilizam canoa/bajara; 43,7% se
deslocam a pé; 4% cavalo/jegue/mula e 1,3%
barca/balsa//lancha.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 70,1% relatam que o
abastecimento de água é bom; 22,1% regular; 2,6% ruim;
2,6% que não existe e 2,6% não souberam responder.
Urbanização das ruas: 83,1% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 2,6%
regular e 14,3% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
91,9% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 4,1%
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responderam que 1 apenas trabalha e 4,1% dos
questionados disseram que dois menores contribuem com a
renda familiar. Quanto à renda familiar, 57,1% possuem
renda de 1 a 2 salários mínimos; 32,5% recebem menos de
1 salário mínimo; 5,2% não possuem renda e 5,2% de 2 a 3
salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 76,6%
julgam não existir; 5,2% regular; 5,2% consideram a
segurança pública ruim; 1,3% boa e 11,7% não souberam
informar. Tais dados fornecem base para a inferência de
que há ocorrência de violência na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 98,7% disseram que sim e 1,3% dizem que
gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 49,4%
responderam que participam às vezes; 26% nunca
participam das atividades e 24,7% na maioria das vezes. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 57,1% participariam;
18,2% talvez e 24,7% não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (71,4%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; 26%
qualidade do ensino; 1,3% cursos de qualificação
profissional e 1,3% a existência de creches.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 86,4% consideram a segurança pública;
5,5% programação cultural e 4,5% áreas de lazer/esporte.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
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os seguintes: 61,6% consideram mais importantes a
qualidade do ar; 30,4% os rios e lagos; 6,3% as áreas
verdes e 1,8% as praias/balneários.
PLANO DE AÇÃO

Realizar a coleta seletiva do lixo e
construir um aterro controlado;

Aumentar a limpeza urbana e coleta de
lixo;

Criar cooperativas de catadores de lixo
para reciclagem;

Estimular os discentes a fazerem horta
orgânica (compostagem) nas escolas para uma alimentação
mais saudável;

Providenciar abastecimento de água
tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de
água potável para os alunos e todos da comunidade;

Elaborar
a
manutenção
dos
abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na
comunidade.

Construir novos poços artesianos para
atender as famílias do município de Itaituba;

Implantar estação de tratamento da rede
esgoto;

Criar sistemas de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas

Incentivar
projetos
de
extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;

Incentivar em programas de educação de
jovens e adultos em ensino tecnológico;

Criar projetos para educação na área da
orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas
escolas;
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Instalar meios de transportes escolares
para os estudantes que apresentam dificuldades de acesso à
escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SAO JOSE II
Informações Básicas
Código INEP:

15548708

Escola:

EMEF SAO JOSE II

Nível Ensino:

Ensino Fundamental

Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

ITAITUBA
TAPAJÓS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
O resultado da pesquisa sobre o resgate da
memória local dessa comunidade revelou que a mesma
“localiza-se no meio rural do município de Itaituba, no Km
45 da rodovia Transamazônica. Foi fundada pela família
Gonçalves oriunda de Imperatriz no Estado do Maranhão,
que migrou com toda a sua família e agregados no final da
década de 1970 para o Estado do Pará. A família
Gonçalves recebeu os lotes por meio do projeto de reforma
agraria do governo militar, que propunha o assentamento
de colonos nas chamadas “agrovilas” no entorno da
rodovia Transamazônica. A família Gonçalves desbravou
suas terras e como era de praxe desmatou o que pode para
proporcionar o mínimo de conforto para suas famílias.
Não houve a preocupação com o
patrimônio natural. No inicio, as condições de moradia e
escolarização eram precárias. Não tinha professores e
como a comunidade ainda não era reconhecida como parte
do município de Itaituba, o patriarca da família Gonçalves
retorna a cidade de Imperatriz e convencem suas duas
irmãs a se mudarem com seus esposos e filhos para a
comunidade do Bagaço Grosso, pois as mesmas eram
alfabetizadas e possuíam a 4ª série do ensino primário,
como eram chamadas as séries iniciais. Então eles dirigemse a comunidade do Bagaço Grosso e fundam a escola
comunitária, que funcionava nas casas das professoras.
Com o tempo a demanda de alunos foi aumentando o que
solicitava uma escola maior e que atendesse a todas as
crianças da comunidade.
A prefeitura do município de Itaituba
assume a escola e constrói o barracão que passa a abrigar
os alunos e contrata professores da própria comunidade.
Os primeiros alunos terminam sua alfabetização e tornamse os professores, com o tempo precisam se deslocar para
Itaituba para dar continuidade aos seus estudos. Hoje os
professores que atuam na escola na comunidade do Bagaço
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Grosso são todos funcionários da secretaria municipal de
educação do município. A maioria dos lotes ainda pertence
à família Gonçalves e seus descendentes, mas alguns
venderam e mudaram ora para Itaituba, Santarém ou até
retornaram ao Maranhão.
A comunidade do Bagaço Grosso tem um
patrimônio natural bastante rico apesar do desmatamento
ocorrido anos atrás, ainda é possível presenciar uma mata
rica em espécies da fauna e da flora amazônica. Quanto ao
patrimônio cultural à comunidade mantem as festas
juninas, campeonatos de futebol e os batizados e
casamentos coletivos. No que se refere ao patrimônio
histórico tem-se pouco, as casas mais antigas caíram ou
estão abandonadas e o prédio da escola foi demolido e
construído outro em alvenaria.
Ao fazer este trabalho percebemos o
quanto a educação fica em segundo plano no que diz
respeito a melhoria da mesma. Hoje os jovens ao terminar
a 8ª serie, porque lá ainda não foi implantando o ensino de
nove anos, tem que deixar a comunidade e vir estudar na
sede do município. Muitos param de estudar porque os
pais não têm condições de manter uma casa na cidade e
outra na comunidade. Acabam vendendo os lotes a preço
bem abaixo do mercado e vem morar sem nenhuma
estrutura no município, para que os filhos possam ter um
mínimo possível de educação, e isso faz com que somente
os mais velhos permaneçam na comunidade causando um
deslocamento populacional rumo ao meio urbano”.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Municipal São José II, 100%
das pessoas questionadas responderam que a coleta de lixo
não existe. Assim, 100% do lixo produzido e não coletado
é queimado.
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Água: 100% das respostas dizem que a
comunidade onde vive não conta com sistema de
abastecimento de água. Assim, 93,6% dos entrevistados
disseram que contam com poço doméstico e 7,4% usam
água de rio, açudes, lagos, igarapés ou nascentes. Foram
questionados também sobre o tratamento para a água que
lhes era fornecida não tratada e as respostas foram: 48,2%
usam água filtrada; 40,7% clorada e 11,1% usam água
fervida.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto. Com isso, usam maneiras
alternativas para o lançamento dos esgotos, 51,9% dos
entrevistados disseram que despejam em céu aberto; 37%
em fossa séptica e 11,1% despejam em sumidouros.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto (63%),
seguida dos que sabem ler, mas não frequentaram a escola
(18,5%); o que possuem ensino fundamental completo
(7,4%) e os que não sabem ler nem escrever (3,7%).
Assim, quando questionados quanto a qualidade do ensino,
40,7% dos entrevistados consideram ruim; 37%
consideram regular e 22,2% consideram bom.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (25%); malária (9,4%); %); problemas ósseos e de
articulação (9,4%); verminoses (6,3%); dengue (3,1%);
doenças respiratórias (3,1%); problemas de coração
(3,1%) e diabetes (3,1%). Ressalta-se que o percentual de
37,5% disse não ter havido ocorrência de doença, podendo
isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde. As declarações
mostram que 66,7% dos entrevistados recorrem ao hospital
público para o para receber tratamento e 33,3% ao posto de
saúde. Porem, quando questionados a respeito ao
atendimento a saúde, 48,1% dizem que não existe; 22,2%
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consideram regular; 14,8% bom; 11,1% ruim e 3,7% não
souberam responder a respeito.
Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 66,7% dos entrevistados declararam não
existir; 25,9% consideram o serviço ruim e 7,4% regular.
Quando questionados sobre a assistência social, 66,7% dos
entrevistados testemunharam não existir; 18,5%
consideram o item ruim e 14,8 consideram bom.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 66,7%
dos entrevistados não possuem documento de propriedade
do terreno; 29,6 % dizem não possuir e 3,7% não
souberam responder. Diante disso, a falta de formalidade
fica visível na maioria dos moradores entrevistados.
Questionados sobre as características do terreno, 100% dos
entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dentre outros, 77,8%
afirmam que a casa onde moram é própria e 14,8% moram
em casa cedida e 7,4% obtiveram a casa por posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria anda a pé (32,9%); 22% utilizam ônibus; 20,7%
utiliza moto; 8,5% usam carroça ou carro de boi; 8,5%
moto taxe; 6,1% bicicleta; e 1,2% utilizam carro.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água não existe na comunidade.
Urbanização das ruas: 85,2% dos entrevistados
disseram que a urbanização das ruas é inexistente e 14,8%
consideram esse aspecto ruim (Figura 482).
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Figura 481. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
85,2% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 11,1%
responderam que um menor trabalha e 3,7% dos
entrevistados disseram que dois menores trabalham.
Quanto à renda familiar, 51,9% vivem com renda de 1 a 2
salários e 48,1 vivem com menos de 1 salário mínimo.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 92,6%
dos entrevistados afirmam que o item é inexistente e
apenas 7,4% consideram esse item regular. Esses dados
mostram que a segurança pública está em falta, tais dados
fornecem base para a inferência de que há ocorrência de
violência na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 100% disseram que sim. Isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
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de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 66,7% responderam que na maioria das vezes
participam; 29,6% disseram que participam às vezes e
apenas 3,7% disseram que não participam. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 81,5% responderam que sim; 11,1% que
não e 7,4% disseram que talvez, dependendo da situação.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (66,7%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para
14,8% o aspecto mais importante é a criação de cursos;
para 7,4% a qualidade do ensino deve ser o aspecto mais
importante; para 7,4% é o atendimento aos portadores de
deficiência e para 3,7% é a construção de creches. Observe
a Figura 483.

Figura 482. Item considerado mais importante
pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importantes entre os serviços prestados, 70,4% dos
entrevistados dizem que deve ser a segurança pública; para
14,8% a limpeza de ruas e terrenos; 11,1% criação de áreas
de lazer e esporte e para 3,7% a programação cultural.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
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praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 66,7% consideram a qualidade do ar; 22,2%
consideram mais importante proteção de áreas verdes;
7,4% a conservação de rios e lagos e 3,7% consideram a
arborização das ruas o mais importantes.
PEDEOP
Identificação e vínculo
Na questão, que trata do sexo dos professores é
importante observar que 50% é professor e 50%
professora. O que chama a atenção nesse item é o fato da
idade desses professores está dividido entre 18 a 30 e 31 a
40 anos (Figura 484).

Figura 483. Idade dos professores entrevistados
na escola São José II.
Outro dado que chama a atenção nessa escola é o
fato de todo o corpo docente ser contratado, ou seja, não
possui em seu quadro professor concursado.
Esse fato chama a atenção porque a LDB
9394/96 assegura que ingresso no serviço público deverá
se dar através de concurso público e a prática nessa escola
está mostrando que não é bem assim. A maioria dos
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professores pesquisados, nessa escola, atua nas séries
finais e iniciais do ensino fundamental (Figura 485).

Figura 484. Segmento em que os professores
entrevistados na escola São José II

Formação e Motivação
No que concerne à “Formação e Motivação”,
podemos verificar que 100% dos professores possuem
ensino fundamental e médio completo, sendo que 25%
possui formação em nível médio em formação de
professor/normal e os outros 75% a formação em nível
médio não é em curso de formação de professor e sim no
médio regular (Figura 486).
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Q5. ESCOLARIDADE
ENSINO MÉDIO (TIPO)

1. Formação de
Professores/Normal

2. Regular

100,0
50,0
0,0

75,0
25,0

3. Técnico

0,0

1
Figura 485. Formação
entrevistados na escola São José II.

0,0
4. EJA/Supletivo

dos

professores

Esse dado é interessante se observamos que
desde a década de 70 havia uma exigência na Lei 5.692/71
que o professor para ingressar na carreira docente no
ensino regular (hoje – ensino fundamental) deveria possuir
no mínimo formação em magistério (atual nível médio). A
atual LDB, 9394/96, exige o curso superior, em nível de
licenciatura para esse mesmo nível de ensino. É
interessante perceber no gráfico a seguir que nenhum
professor dessa escola possui curso superior completo.
Esse resultado pode se dever ao fato de ser uma
escola com alta rotatividade de professores, visto ser
composta de apenas professor temporário, além de ser uma
escola rural, cuja a dificuldade de fixar professor
concursado e com nível superior é muito grande. Vale
destacar que todos os professores que estão cursando
ensino superior seu cursos são em licenciatura plena.
Nos resultados da pesquisa podemos constatar
que 75% dos professores pesquisados afirmaram desejar
que fossem ofertadas cursos para que possam melhorar seu
desempenho nas atividades de ensino os outros 25% não
demonstraram interesse em participar de cursos.
É interessante observar que dos itens do
questionário que procurou saber sobre os fatores que
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motivam o professor, destacamos a percentagem do que é
considerado como “muito importante”: a) Recursos
didáticos para implementar práticas - 100%; b) Tempo
destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos
e práticos – 100%; C) Melhores salários – 100%; D)
Articulação entre alunos, professores e gestores – 100%; :
E) Interesse dos alunos - 50%; F) Bom desempenho dos
alunos – 50%; : G) Qualificação e atualização em
conteúdos específicos – 50%; H) Número adequado de
alunos em sala de aula – 50%; I) Possibilidade de assumir
cargos administrativos – 50%; J) Diálogo com outros
professores sobre questões da disciplina – 75%; L)
Atuação em processo de gestão participativa – 75%; M)
Salas de aula adequadas – 50%; N) Trabalhar em um só
local - 50%.
Por outro lado, podemos observar que os
professores pesquisados consideraram que os fatores que
mais motivam os alunos, dentre opções dadas no
questionário para serem avaliados os itens a, b, c foram
avaliados com 75% como “pouco importante”, e o item d
50% consideraram importante e 50% consideraram muito
importante, já os itens e, h e n foram considerado como
“muito importante”, com 75%, os itens m, p, q e o foram
considerados por 100% como “muito importante”, os itens
f, g, i, l foram considerados por 75% como “importante”
Temas Transversais
Em relação ao item “Temas Transversais” na
questão se já teve acesso a orientações oficiais* para o
ensino de sua área/disciplina os resultados apontam que
100% afirmam não terem tido acesso a orientações oficiais
para o ensino de sua área/disciplina e 100% afirmam que
incorporam as ideias e sugestões apontadas por orientações
oficiais para o ensino.
Os dados revelam ainda que apenas três
disciplinas buscam trabalhar em parceria com outras
disciplinas os temas transversais.
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Os dados a seguir demonstram que apenas os
temas transversais pluraridade cultural e meio ambiente
são trabalhados pelos professores pesquisados em suas
disciplinas, de forma transversal (Figura 487).
Q16. EM SUA DISCIPLINA É TRABALHADO
ALGUM TEMA TRANSVERSAL?
1. Sim ( Quais?)
1. Ética
2. Pluralidade Cultural

100,0

3. Meio Ambiente

75,0

4. Saúde

50,0

25,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Orientação Sexual
6. Trabalho e Consumo

1
Figura 486. Tema transversal
Infraestrutura de apoio pedagógico
No item “instalação e infraestrutura para apoio
pedagógico” é importante observar que das opções
oferecida pelo questionário só possuem a sala de aula,
Biblioteca e Laboratório de informática como espaço de
apoio pedagógico, o que se pode depreender que sala de
leitura e multimídia, comunicação e laboratório de ciência
inexistem ou não é utilizado na escola para tal finalidade
(Figura 487).
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Figura 487. Infraestrutura de apoio pedagógico
Logo, entende-se porque todos assinalaram que
dos espaços físicos existentes na escola o que mais
utilizam é a sala de aula.
Na questão 34, que procura saber se os recursos
materiais e a infraestrutura são suficientes ou adequados
tivemos as seguintes respostas: A) Espaço físico - 50%
afirmaram que sim e 50% afirmaram que não; A) Espaço
físico - 50% afirmaram que sim e 50% afirmaram que não;
C) Instalações - 50% afirmaram que sim e 50% afirmaram
que não; D) Manutenção - 50% afirmaram que sim e 50%
afirmaram que não; D) Manutenção - 100% afirmaram que
sim.
Nas questões sobre recursos materiais didáticos
como computador, internet, Datashow, etc, 100%
afirmaram negativamente. Quanto a produção do material
didático todos afirmam positivamente.
No que concerne ao acervo bibliográfico, espaço
físico, mobiliário, instalações, manutenção, computadores,
climatização 100% consideraram inadequados.
PLANO DE AÇÃO
- Elevar a cobertura da rede de esgoto;
- Construir estação de tratamento de esgoto;
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- Implantar Plano Municipal de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos;
- Implantar nas escolas o programa de educação
ambiental;
- Criar sistema de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas;
- Criar cooperativas de catadores de lixo
reciclável;
- Elevar a porcentagem de domicílios atendidos
com água potável;
- Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivar programas comoeducação de jovens
e adultos (EJA);
- Oportunizar o atendimento em saúde à
população
- Criar postos de saúde, hospitais e unidades de
pronto atendimento (UPA)
- Elevar a urbanização das ruas.
- Oportunizar melhores condições na área social,
saúde, ensino e qualificação profissional.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF ANTONIO GONZAGA BARROS
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15550001
EMEIF ANTONIO GONZAGA BARROS
Ensino Fundamental
ITAITUBA
TAPAJÓS
URBANO
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
O bairro Bom Remédio é composto, em sua
maioria, por migrantes nordestinos que no auge da
extração de ouro em Itaituba, vieram para este bairro na
tentativa de mudar de vida e sem condições de residir em
um bairro mais desenvolvido, que Dona Pureza e seus pais
mudaram para o Bairro Bom Remédio.
D. Rosirene Lopes da Silva, moradora a mais de
30 anos no bairro, relata que quando chegou ao bairro
havia poucas casas, a igreja era de palha e não haviam ruas
organizadas. As construções eram de madeira ou de palha,
barro e cavaco. Nesta época se viam muitas áreas verdes
(mata, igarapés) com rica fauna e flora, sendo comum os
moradores realizarem a caça e a pesca como meio de
sobrevivência.
Dentre os inúmeros e mais antigos bairros do
município de Itaituba, o bairro Bom Remédio possui em
sua dimensão e contexto, diversos patrimônios que se
perpetuam durante os anos e se consagram na história do
município. Dentre estes se cita a Escola Marechal Rondon,
Escola Municipal Antônio Gonzaga Barros, Escola R/C A
Mão Cooperadora, Paróquia do Bom Remédio, Igreja de
Deus, Feira dos Velhos, Casa do Forró dos Velhos, e
Lagoa dos Patinhos, a fim de proporcionar um modelo de
atuação social que propicie estímulos favoráveis à
preservação dos patrimônios e de seus agentes
participantes.
Percebendo a importância da atividade de
Resgate da Memória, os cursistas afirmam que: “de acordo
com a pesquisa realizada, percebeu-se o nível de riqueza
existente na história do bairro Bom Remédio,
principalmente com população que ali reside. Tendo em
vistas as informações adquiridas observou-se que se trata
de uma comunidade que vive em meio a um espaço que
precisa ser visto, ouvido, respeitado, e valorizado como
pilar formador da construção da sociedade. Além dos
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inúmeros casos de patrimônios encontrados na localidade,
o mais animador é saber que a população passa agora a
valorizar sua própria memória, por parte principalmente de
integração e formação de ideias promissoras capazes de
produzir progressos na conservação do bairro, tal como o
presente trabalho”.
D. Maria Oneide Mendonça da Silva é uma das
pessoas mais antigas da Feira dos Velhos. Nordestina de
origem, onde junto com seu marido viviam como colonos,
vieram para Itaituba e se instalaram, inicialmente com uma
pequena quitanda com venda de frutas e verduras. Quando
tudo começou, a estrutura do lugar era precária, conta ela,
“as quitandas eram construídas com pedaços de madeira,
de plásticos e pedaços de lona, muitos desses materiais
eram reaproveitados junto ao lixo ou da rua para a
construção das barracas. As condições de higiene eram
péssimas, não tinha banheiro, a rua não tinha asfalto, havia
lama e poeira”. Entretanto, apesar de tudo isso, na época a
economia do garimpo gerava riqueza no município, as
vendas eram boas e a renda suficiente. A feira foi
reformada em 1999, pela prefeitura municipal que
construiu um prédio em alvenaria, melhorando as
condições deste espaço tanto para feirantes como para os
moradores.
A Igreja de Nossa Senhora do Bom Remédio foi
construída na década de 70 ainda como capela de palha
onde aconteciam as celebrações. Em 1980, a paróquia foi
reformada através da iniciativa da Irmã Sabina e dos
comunitários, sendo feita em alvenaria sobre a
responsabilidade dos padres franciscanos. A antiga capela
do Bom Remédio, ao lado da atual Igreja, é hoje Barraca
de Eventos da paróquia, onde são realizadas catequeses e
atividades culturais.
A R/C A Mão Cooperadora, há mais de 30 anos
desenvolve atividade socioeducativas em Itaituba e conta
no bairro com uma escola em regime de semi-internato
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com atendimento educacional e social envolvendo pais e
filhos.
Dona Maria das Dores dos Santos, outra
importante personalidade do bairro, foi à primeira
administradora da associação ao Clube de Forró dos
Velhos, há aproximadamente 30 anos, com pouca estrutura
contando apenas com um barracão de madeira com a ajuda
da prefeitura. Com a necessidades de se ter uma estrutura
melhor, em meados de 1990 iniciaram as obras sendo
realizados eventos para custear as despesas com vendas de
comidas e bebidas não alcoólicas. No local são
comemoradas e organizadas todas as datas importantes
daquela associação.
A Lagoa dos Patinhos já se tornou um
patrimônio natural do bairro Bom Remédio, segundo a
moradora D. Antônia de Souza Carvalho conhecida como
Pureza, residente no Bairro Bom Remédio cerca de 70
anos. Naquele tempo, a lagoa entrelaçava os moradores
com muitas árvores, recebendo este nome devido não ser
muito grande, onde se encontrava vários tipos de animais,
como cobras, peixes, jacarés e outros animais. Para
atravessar a lagoa os moradores tinham de utilizar uma
ponte que era feita de madeira e estreita. No período de
chuvas, como as casas eram construídas às margens da
lagoa, a água entrava em suas residências construídas em
assoalhos para evitar alagamentos.
Em 1986 a prefeitura começa um trabalho de
infraestrutura em diversos bairros da cidade: Centro, Bom
Remédio e Bela Vista, com a pavimentação das ruas,
principalmente as do Bom Remédio. A Lagoa dos Patinhos
foi aterrada para transformar a área em rua, dando a novas
ruas e travessas, sendo assim uma lembrança que irá ficar
marcada na história no município de Itaituba
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
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Lixo: Na escola Antônio Gonzaga Barros, 1,9%
das pessoas questionadas respondeu não usufruir da coleta
de lixo; 53,3% disseram ser regular; 7,1% afirmaram ser
ruim; 36,2% disseram ser bom e 1,4% não souberam
responder. Com isso, o destino dos resíduos produzidos e
não coletados – de acordo com as respostas – é a queimada
(3,1%); outros enterram esses resíduos (0,4%); 1,3%
despejam o lixo em lixão; 22,4% em caçamba; 0,4% na
mata e 72,2% dependem da coleta feita por gari.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por rede geral de abastecimento (4,8%); poço
doméstico (91,9%) e 3,3% dizem que seu abastecimento
provém de microssistema comunitário. Dos entrevistados,
44,2% declaram que a água é tratada e as formas de
tratamento utilizadas são: filtragem (61,2%); a cloração
(31,8%); a fervura (3,1%) e outras (3,9%).
Esgoto: 48,3% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto; 5,4% dizem que este quesito é
bom; 27,1% ruim; 16,7% o julgam regular e 2,5% não
soube responder. Com isso, 4,3% destinam dejetos ao céu
aberto; 91,9% em fossa séptica; 1,9% em sumidouros;
1,4% na rede geral de esgoto e 0,5% na rede comunitária.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com 60%,
seguida dos que possuem ensino fundamental completo
(12,4%); os que possuem ensino médio completo (7,1%);
os que possuem ensino médio incompleto (7,1%); os que
leem e escrevem, mas não frequentaram a escola (4,8%);
os que possuem ensino superior incompleto (4,3%); os
possuidores de ensino superior completo (2,4%) e os que
não sabem nem escrever (1,4%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
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diarreia (11,5%); verminoses com 6,4% dos casos; doenças
respiratórias (15,3%); problemas ósseos e ou articulações
(3,5%); diabetes (8,8%); malária (7,5%); câncer (0,5%);
hepatite (0,5%); hanseníase (0,5%); dengue (17,7%);
problemas de pele (3,8%); problemas de coração (3,5%);
doenças mentais (1,6%); outras viroses (3,8%); febre
amarela (0,5%) e outras (2,9%). Ressalta-se que o
percentual de 11,5% disse não ter havido ocorrência de
nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostram que 42,9% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 34,6% recorrem a
postos de saúde; 16,3% farmácia; 2,1% médico de plano
de saúde; 0,3% a outros e 3,8% a hospitais privados.
Quanto ao atendimento de saúde, 53,1% dos
entrevistados consideram regulares; 3,3% inexistente;
20,4% ruim; 6,6% não souberam responder e 6,3%
afirmaram ser bom. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 8% dos entrevistados
declararam ser bom; 20,2% regular; 39,9% ruim; 24,5%
disseram não existir e 7,4% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
6,7% dos entrevistados testemunharam não existir; 41,1%
a julgam regular; 10,5% ruim; 33,5% não souberam
responder e 8,1% consideram bom. Outro dado de
avaliação foi à qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 39,4% consideraram bom; 50,8%
consideram este item regular; 4,1% o julgam ruim; 3,1%
disseram não existir e 2,6% não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 23% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno; 52,1% possuem e 24,9% não
souberam responder, dessa forma a falta de formalidade
fica visível na maioria das respostas sobre esse aspecto
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questionado. Questionados sobre as características do
terreno, 98,1% dos entrevistados responderam que vivem
em área de terra firme e somente 1,9% em áreas
inundáveis. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 74,2%
dizem que a casa onde moram é própria; 9,6% dizem que
sua residência é cedida; 15,8% afirmam ser alugada e 0,5%
dizem que ter obtido a residência por posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
4,7% usa ônibus; 32,6% andam a pé; 24,9% usam
bicicleta; 16,2% andam de moto; 0,2% utilizam
canoa/bajara; 10,1% carro; 1,3% barca/balsa//lancha; 9,5%
moto táxi e 0,5% utilizam Van/Kombi.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 12,4% relatam que o
abastecimento de água é bom; 15,7% regular; 18,1% ruim;
50,5% que não existe e 3,3% não souberam responder.
Urbanização das ruas: 5,2% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 61,9%
disseram ser ruim; 24,3% regular; 6,7% bom e 1,9% não
souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
70,5% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 17,6%
responderam que 1 apenas trabalha; 8,1% dos
questionados disseram que dois menores trabalham e 3,8%
responderam que três ou menores contribuem com a renda
familiar. Quanto à renda familiar, 23% recebem menos de
1 salário mínimo; 52,6% possuem renda de 1 a 2 salários
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mínimos; 4,3% não possuem renda; 10% de 2 a 3 salários
mínimos; 8,1% recebem de 3 a 5 salários e 1,9% possuem
renda de mais de 5 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 50,7%
consideram a segurança pública ruim; 13,4% julgam não
existir; 27,3% regular; 1% não soube responder e 4,5%
julgam este item bom. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 75,4% disseram que sim; 1,9% não e 22,7%
dizem que gostam parcialmente, isso chama atenção ao
fato de que apesar de todas as dificuldades, os moradores
gostam do local onde vivem. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência à família participa de
ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 41,1% responderam que participam às vezes;
24,9% na maioria das vezes e 34% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 40,8% talvez;
40,8% participariam e 18,3% não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (55,7%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para
4,7% o item mais importante é o atendimento aos
portadores de deficiência; 10,8% cursos de qualificação
profissional; 25,5% qualidade do ensino; 1,9% assistência
social e 1,4% a existência de creches.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 70% consideram a segurança pública; 3%
programação cultural; 9% a limpeza de ruas e terrenos e
18% as áreas de lazer/esporte. Também foram
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questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
43,3% consideram mais importantes à qualidade do ar;
2,9% os rios e lagos; 30% as áreas verdes; 12,4% a
arborização de ruas e 11,4% as praias/balneários.

PEDEOP
Foram entrevistados sete professores no total.
Todos pertencem ao sexo feminino (cf. gráfico 1, p.
07). O acesso ao trabalho de três das professoras
entrevistadas foi via concurso público (42,9%) e quatro
delas foi por contrato (57,1%).
Das concursadas, 66,7% tem de 6 a 10 anos de
serviço e o restante (33,3%) tem de 11 a 15 anos. Das
contratadas, metade das professoras tem de 2 a 5 anos de
serviço e a outra metade tem de 6 a 10 anos.
Todas as professoras afirmam ter apenas
atividade de ensino na Escola Antônio
Gonzaga Barros.
Apenas duas professoras
(28,6%) trabalham em outras escolas do município,
uma tem carga horária total de 150h e a outra de 200h por
mês.
Cinco professoras lecionam nas séries iniciais do
ensino fundamental e duas lecionam nas séries finais do
ensino fundamental. No que concerne às séries iniciais,
uma professora ministra aula em três séries (2°, 4° e 5°
ano) e as outras apenas uma série do ensino fundamental
na escola. A distribuição total de professores por segmento
de ensino é a seguinte: 42,9% das professoras ministram
aulas no 2° ano, 14,3% das professoras ministram aulas no
3° ano, 28,6% das professoras ministram aulas no 4° ano e
14,3% das professoras ministram aulas no 5° ano. Não
obtivemos registro de professores atuantes em classes
multisseriadas para esta escola.
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Nas séries iniciais do Ensino Fundamental, a
minoria das professoras afirma ministrar duas disciplinas
na escola. O restante ministra acima de três disciplinas
diferentes.
Chegamos a obter o registro de cinco
disciplinas ministradas por um professor, são elas: história,
geografia, ciências, religião e educação física. Em resumo,
duas professoras afirmam lecionar história e geografia,
quatro afirmam lecionar ciências, uma artes, outra religião,
três português, duas matemática e uma educação física. A
carga horária total de trabalho delas corresponde ao
mínimo de 134h e máximo e 200h por mês.
Quanto às séries finais do ensino fundamental,
uma professora ministra aulas em todas as séries (6°,
7°, 8° e 9° ano) e outra leciona em três das séries
para este segmento de ensino (6°, 7° e 8° ano). Uma
professora é responsável pelas disciplinas de história e
estudos amazônicos, e a outra pela disciplina de artes.
A carga horária total de trabalho mínima de uma
professora é de 150h e da outra 180h por mês.
Quanto à formação das professoras, todas
mantêm ou mantiveram vínculo com um Curso de
Licenciatura Plena no Ensino Superior de uma Instituição
Privada, sendo que três delas fizeram o curso na
modalidade presencial e quatro fazem ou fizeram na
modalidade
semipresencial.
Cinco
professoras
concluíram o curso e duas não. Seis professoras fazem
ou fizeram o Curso de Pedagogia e uma é egressa do
Curso de História.
Referente à participação das professoras em
programa de formação continuada e/ou capacitação
didática constatou que seis afirmaram participar de algum
curso ou capacitação, os quais foram promovidos por
Instituição Pública Municipal ou Instituição Pública
Federal.
Destas professoras, 66,7%
consideraram
adequados
os conhecimentos adquiridos durante a
formação.
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Quanto às limitações para o aprimoramento
profissional, 100% das professoras afirmaram que as
limitações estão relacionadas à falta de divulgação dos
cursos nas escolas, à falta de incentivo por parte das
Secretarias de Educação e à distância física; um pouco
mais de 80% das entrevistadas relacionaram à falta de
tempo em função da composição da carga horária em duas
ou mais escolas e à falta de recursos financeiros; e 66,6%
das entrevistadas relacionaram à falta de motivação
pessoal.
No que concerne aos fatores que estimulam
a busca do aprimoramento profissional, 100% das
professoras consideram como estímulo o incentivo por
parte da Secretaria de Educação, a melhoria no
desempenho profissional, a melhoria no salário, aos
equipamentos de apoio, aos eventos, aos temas novos.
Quando perguntadas sobre os cursos que visam
melhorar o desempenho das atividades de ensino, as
professoras expressaram vontade de participar de cursos
relacionados às libras (50%), braile (25%) e educação
inclusiva (25%). Apenas uma professora afirmou não se
considera apta a participar de algum curso à distância, em
função da falta de habilidade em informática. Quando
perguntadas sobre os fatores que motivam os
professores,
as entrevistadas
apontaram
como
importantes e/ou muito importantes: em 100% dos
casos, o tempo dedicado à disciplina para trabalhar
conteúdos, a articulação entre professores, gestores e
alunos, e atuação em processo de gestão participativa;
em 85,7% dos casos, a qualificação e atualização em
conteúdos, diálogo com outros professores sobre
questões da disciplina e trabalhar em só local; em um
pouco mais de 70% dos casos, os recursos didáticos para
implementar práticas; e em 57,2% dos casos, o interesse
dos alunos, o número adequado de alunos em sala de aula
e as salas de aula adequadas.
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Quando perguntadas sobre os fatores que
motivam os alunos, as entrevistadas apontaram como
importantes ou muito importantes: em 100% dos casos, o
convívio social, os programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos, à articulação de conteúdos e sua relação com a
realidade socioambiental e cultural, a integração de
espaço, a expectativa de melhoria de vida e de trabalho
com a formação escolar, o estímulo da família, o
estímulo docente e relação professor-aluno, a
facilidade de deslocamento para a escola, a merenda
escolar e o aprendizado por meio de atividades
lúdicas e participativas; em 85,7% dos casos, a facilidade
de acesso às informações via internet e as salas de aula
adequadas; em 83,3% dos casos, a facilidade de
acesso a contextos informacionais e de lazer; em 71,4%
dos casos, a maior inclusão social; e, por fim, em 66,6%
dos casos, a metodologia de ensino voltada para
memorização de conteúdos.
Em relação ao acesso aos documentos
orientadores oficiais para o ensino, quatro das
professoras entrevistadas (57,1%) afirmaram não ter
acesso a documentos como Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCN), Parâmetros Curriculares Nacionais
para o Ensino Médio (PCNEM), Orientações Curriculares
Nacionais (OCN), Orientações Curriculares Estaduais
e/ou Municipais, Plano Nacional do Livro Didático
(PNLD). As outras três professoras mencionaram ter
acesso e foram unânimes em afirmar que incorporam
as ideias e sugestões apontadas pelas orientações
oficiais nas aulas ministradas.
Em se tratando do Projeto PolíticoPedagógico (PPP) da escola, quatro das professoras
entrevistadas (57,1%) afirmaram desconhecer o PPP da
Escola Antônio Gonzaga Barros, e das três professoras,
que mencionaram conhecer esse documento, duas delas
afirmaram que o PPP contempla os temas transversais. O
tema transversal mais enfatizado pelas professoras em sala
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de aula é Meio Ambiente com percentual de 27,3%,
seguido dos temas Pluralidade Cultural e Ética com
percentual de 22,7% cada, e Saúde e Orientação Sexual
com 13,6% cada. Trabalho e Consumo não foram
mencionados como tema trabalhado em sala de aula e
não está contemplado no PPP da escola, de acordo com as
entrevistadas. Todas as professoras afirmaram trabalhar
algum tema transversal em sala de aula integrado aos
conteúdos curriculares e em parceria com outras
disciplinas, e nos eventos escolares de integração
multidisciplinarmente. A motivação dos alunos para
participarem desses eventos é baixa (57,1%), segundo
as entrevistadas.
Quando perguntadas sobre o interesse dos alunos
em relação a temas diversos, as entrevistadas apontaram
como temas importantes ou muito importantes: em 100%
dos casos, o tema esporte e lazer; em 71,5% dos
casos, o tema equipamentos tecnológicos e eletrônicos,
seguido do tema cultura regional (como música,
dança, festas, literatura, etc.), saúde do corpo e mental,
e
bem
estar
social
(como
família, religião,
preconceitos, etc.); em 66,6% dos casos, o tema cultura
globalizada (como hip hop, funk, grafite, etc.); e, por fim,
em 57,2% dos casos, o tema profissão, emprego e renda,
seguido do tema vestuário e veículos, e doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas.
PLANO DE AÇÃO
Problemas encontrados com a aplicação do
PEDEOP:
- no bairro: Saneamento básico, segurança,
Iluminação pública, saúde, lazer,
Educação;
- na escola: Segurança, bem estar e lazer.
2. Optou-se pela recuperação do parquinho da
escola Antônio Gonzaga Barros.
3. Ações realizadas:
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- Mobilização da comunidade para a importância
pedagógica e motora, lazer;
- Discussão do assunto com a comunidade;
- Recuperação dos brinquedos de madeira do
parque (agentes, pais de alunos ou comunidade).
4. Atividades desenvolvidas:
- Elaboração e distribuição de convites para
setor
público,
setor
privado, representantes da
comunidade;
- Reunião com a comunidade para mostrar o
problema e discutir soluções;
- Discussão e eleição de propostas;
- Mobilização da limpeza do parque da escola
5. Resultado: Limpeza do parquinho da
escola realizado pela PC e alunos;
proposta concreta do setor público para
recuperação dos espaços físicos da escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF MARIA APARECIDA DE SOUZA COSTA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15552730
EMEIF MARIA APARECIDA DE SOUZA
COSTA
Ensino Fundamental
ITAITUBA
TAPAJÓS
URBANO
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
O resgate da memória é uma atividade de
pesquisa que requer uma atenção
especial do pesquisador, por se tratar de uma
busca de reconstrução de algo já vivido, que muitas vezes
se encontra guardado no imaginário de uma pessoa ou um
grupo de pessoas que viveram aquele momento histórico.
De acordo com Le Goff (2006, p.471), “a memória, na
qual cresce a história, que por sua vez a alimenta, procura
salvar o passado para servir ao presente e ao futuro”.
Partindo dessa premissa, podemos considerar que de
acordo com o relatório apresentado pelo professor
pesquisador, Cássio Borralho, não pode ser considerado
como um resgate da memória local os dados por ele
apresentado da comunidade Bom Jesus – Município de
Placas.
O transporte mais utilizado são as bicicletas e
motocicletas, e ainda carros que realiza o transporte de
alunos. Como foi verificado nessa pesquisa, há uma
população com diversos níveis culturais, e com um grande
número de desempregados, que de uma forma ou de outra
interfere na aprendizagem e na frequência do aluno, uma
vez que, a maioria dessas crianças e adolescentes é
obrigada a ingressar precocemente no trabalho ajudando
no plantio de arroz e outras lavouras plantadas por seus
pais. Nas proximidades da escola podemos encontrar
igrejas evangélicas, pequenos comércios e serrarias.
A facilidade na hora da entrevista foi que
os alunos estavam entrevistando seus vizinhos de certa
forma eram pessoas que eles já “conheciam”, portanto, o
acesso aos entrevistados era muito fácil, porém, as
dificuldades eram primeiramente nas leituras das questões,
pois acharam que as questões eram difíceis demais e
deixavam o entrevistado um pouco impaciente. Outro fator
foi o período de aplicação, por ser em um período eleitoral,
pois as pessoas achavam que o objetivo da entrevista era
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para fins políticos então omitiam algumas informações. A
maior omissão de informação foi com relação à Bolsa
Família, alguns achavam que se informasse que recebiam
iriam deixar de recebê-la.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola José Sarney, 66,7% das pessoas
questionadas respondeu que não usufrui da coleta de lixo;
20% consideram regular; 6,7% ruim e 6,7% não souberam
responder, com isso, o destino dos resíduos produzidos e
não coletados – de acordo com as respostas – é a
queimada.
Água: As respostas dizem que a água é obtida
através de bicão/Cacimba (66,7%) e rio açude, lago,
igarapé ou nascente (33,3%). Dos entrevistados, 16,7%
declaram que a água não recebe nenhum tratamento. Dos
que usam algum tratamento, 66,7% usam a filtragem e
33,3 a filtragem.
Esgoto: 86,7% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto e 13,3% o julgam ruim, com
isso, a maioria (57,1%) destinam dejetos ao céu aberto;
33,3% em sumidouros e 9,5% em fossas sépticas.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
64,7%, seguida dos que possuem ensino fundamental
completo (17,6%); os que não sabem ler ou escrever
(11,8%) e ensino médio incompleto (5,9%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
verminoses com 15% dos casos; diabetes (10%); doenças
respiratórias (5%); problemas ósseos e ou articulações
(5%); malária (5%) e outros casos doenças (20%).
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Ressalta-se que o percentual de 35% disse não ter havido
ocorrência de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo
de outros fatores que influenciam positivamente na
conservação da saúde.
As declarações mostram que 40,3% recorrem a
postos de saúde para seu atendimento; 28,6% hospitais
públicos; 1,3% a hospitais privados e 5,2% farmácia.
Quanto ao atendimento de saúde, 80% dos
entrevistados consideram regular; 13,3% o julgam
inexistente e 6,7% bom. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 33,3% dos entrevistados
declararam ser inexistente; 20% bom; 20% regular; 6,7%
ruim e 20% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
53,3% dos entrevistados a consideram regular; 20% bom;
26,7% dos entrevistados não souberam responder. Outro
dado de avaliação foi à qualidade do ensino, onde os
resultados mostraram que 66,7% consideraram bom;
26,7% consideram este item regular e 6,7% ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
(gráfico 1) que 53,3% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno; 40% possuem e
6,7% não souberam responder, dessa forma a falta de
formalidade fica visível na maioria das respostas sobre
esse aspecto questionado. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em áreas de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 73,3% dizem que a casa
onde moram é própria e 26,7% moram em assentamentos
rurais (Figura 488).
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Figura 488. Situação do terreno
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria (45,2%) usa moto; 32,3% se deslocam a pé; 9,7%
de carro; 9,7% bicicleta e 3,2% utiliza ônibus.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 100% relatam que o
abastecimento de água é inexistente.
Urbanização das ruas: 46,7% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 20% ruim e
33,3% não souberam responder (Figura 489).
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Figura 489. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
86,7% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha e 13,3%
responderam que apenas um contribui com a renda
familiar. Quanto à renda familiar, 80% recebem menos de
1 salário mínimo e 20% possuem renda de 1 a 2 salários
mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 53,3%
julgam não existir; 26,7% regular; 13,3% boa e 6,7% não
souberam informar. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência na referida
localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 80% disseram que sim e 20% dizem que
gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que
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apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 66,7%
responderam que participam às vezes; 20% na maioria das
vezes e 13,3% nunca participam das atividades. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 60% participariam; 13,3% talvez e 26,7%
não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (80%) o aspecto
mais importante é o atendimento à saúde; 13,3% qualidade
do ensino e 6,7% a existência de creches. Observe a Figura
490.

Figura 490. Item considerado mais importante
pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 53,3% consideram a segurança pública e
46,7% as áreas de lazer/esporte. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
80% as áreas verdes; 13,3% consideram mais importantes
a qualidade do ar e 6,7% as praias/balneários.
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PLANO DE AÇÃO
A escola não participou do plano de ação. Em
função disso, PLANO DE AÇÃO foram sugeridas, em
função dos resultados obtidos, destacando-se:
- Construção de estação de tratamento de esgoto;
- Implantar de programas de educação
ambiental, sexual e de saúde;
- Criação de cooperativas de catadores de lixo
reciclável;
- Elevação da limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivo de criação de postos de saúde,
hospitais e unidades de pronto atendimento (UPA)
- Elevação da urbanização das ruas;
- Oferta de cursos e treinamento em áreas de
interesse da comunidade.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF PANTANAL DE AREIA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15560139
EMEIF PANTANAL DE AREIA
Infantil e Ensino Fundamental
ITAITUBA
TAPAJÓS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO

SOCIOAMBIENTAL

-

DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Pantanal de Areia, 100% dos
entrevistados afirmaram não saber se existe a coleta de
lixo. Com isso, o lixo é em 100% dos casos queimado.
Água: Quanto a fonte de abastecimento: 100%
afirmaram que provém de rio/ açude/ lago/ igarapé. Dos
entrevistados 100% afirmam que a água não é tratada.
Quanto à forma de tratamento realizada em domicilio:
100% utilizam outras formas de tratamento.
Esgoto: 100% afirmaram a não utilização deste
serviço. Quanto ao destino do esgoto: 100% é feito em
vala e a céu aberto.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é 50%
nãos sabe ler nem escrever; 25% possui ensino
fundamental incompleto e 25% sabe ler e escrever, mas
não frequentou a escola.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram a ocorrência
de doenças nos últimos 12 meses. As doenças de maior
ocorrência foram: 43,9% afirmaram não ter ocorrido
doenças; 30% diarreia; 20% verminoses; 20% doenças
respiratórias.
As declarações mostram que 100% recorrem a
hospital público. Quanto ao atendimento de saúde, 100%
consideram bom. Sobre o atendimento ao portador de
deficiência, 100% afirmam não existir. Quando
questionados sobre a assistência social, 85% consideraram
regular; 14,3% consideram ruim. Outro dado de avaliação
foi a qualidade do ensino, onde os resultados mostraram
que 87,5% consideraram bom e 12,5% consideram regular.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 87,5% dos entrevistados possuem documentação e
12,5% não sabem. Questionados sobre as características do

1512

terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem
em áreas de terra firme. Já quando questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dentre outros,
100% responderam assentamento rural.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria (87,5%) moto e 12,5% cavalo/jegue/ mula.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 100% afirmaram não existir.
Urbanização das ruas: 100% afirmaram não
existir.
Figura 491. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
A respeito da quantidade de menores de 18 anos
que contribuem com a renda familiar, seguem as respostas:
50% dos entrevistados afirmaram nenhum e 50% de um a
dois. Analisando os gráficos, percebe-se que 50% possuem
menos de um salário mínimo e 50% de um a dois salários
mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: 87,5% afirmam não existir
e 12,5% consideraram ruim.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% responderam que sim. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 75% às vezes e 25% nunca. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiam a
comunidade, 62,5% responderam não e 37,5% sim.
Visão compartilhada de futuro
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Para a maioria dos entrevistados (87,5%) o
aspecto mais importante é o atendimento de saúde, seguido
de 12,5% pela qualidade de ensino (Figura 492).

Figura 492. Item considerado mais importante
pelos entrevistados.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 50% responderam segurança pública e as
áreas de lazer e esporte. Também foram questionados
sobre o que consideram mais importante entre: áreas
verdes, arborização das ruas, praias, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 100%
responderam qualidade do ar.
PLANO DE AÇÃO
- Elevar a cobertura da rede de esgoto;
- Construir estação de tratamento de esgoto;
- Implantar Plano Municipal de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos;
- Implantar nas escolas o programa de educação
ambiental;
- Criar sistema de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas;
- Criar cooperativas de catadores de lixo
reciclável;
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- Elevar a porcentagem de domicílios atendidos
com água potável;
- Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivar programas como educação de jovens
e adultos (EJA);
- Oportunizar o atendimento em saúde à
população
- Criar postos de saúde, hospitais e unidades de
pronto atendimento (UPA).
- Elevar a urbanização das ruas.
- Oportunizar melhores condições na área social,
saúde, ensino e qualificação profissional.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF A MAO COOPERADORA III
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15569250
EMEIF A MAO COOPERADORA III
Ensino Fundamental
ITAITUBA
TAPAJÓS
URBANO
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
O resgate da memória é uma atividade de
pesquisa que requer uma atenção especial do pesquisador,
por se tratar de uma busca de reconstrução de algo já
vivido, que muitas vezes se encontra guardado no
imaginário de uma pessoa ou um grupo de pessoas que
viveram aquele momento histórico. De acordo com Le
Goff (2006, p.471), “a memória, na qual cresce a história,
que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para
servir ao presente e ao futuro”. Partindo dessa premissa,
podemos considerar que de acordo com o relatório
apresentado pelo professor pesquisador, Cássio Borralho,
não pode ser considerado como um resgate da memória
local os dados por ele apresentado da comunidade Bom
Jesus – Município de Placas.
O transporte mais utilizado são as bicicletas e
motocicletas, e ainda carros que realiza o transporte de
alunos. Como foi verificado nessa pesquisa, há uma
população com diversos níveis culturais, e com um grande
número de desempregados, que de uma forma ou de outra
interfere na aprendizagem e na frequência do aluno, uma
vez que, a maioria dessas crianças e adolescentes é
obrigada a ingressar precocemente no trabalho ajudando
no plantio de arroz e outras lavouras plantadas por seus
pais. Nas proximidades da escola podemos encontrar
igrejas evangélicas, pequenos comércios e serrarias.
A facilidade na hora da entrevista foi que
os alunos estavam entrevistando seus vizinhos de certa
forma eram pessoas que eles já “conheciam”, portanto, o
acesso aos entrevistados era muito fácil, porém, as
dificuldades eram primeiramente nas leituras das questões,
pois acharam que as questões eram difíceis demais e
deixavam o entrevistado um pouco impaciente. Outro fator
foi o período de aplicação, por ser em um período eleitoral,
pois as pessoas achavam que o objetivo da entrevista era
para fins políticos então omitiam algumas informações. A
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maior omissão de informação foi com relação à Bolsa
Família, alguns achavam que se informasse que recebiam
iriam deixar de recebê-la.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola José Sarney, 66,7% das pessoas
questionadas respondeu que não usufrui da coleta de lixo;
20% consideram regular; 6,7% ruim e 6,7% não souberam
responder, com isso, o destino dos resíduos produzidos e
não coletados – de acordo com as respostas – é a
queimada.
Água: As respostas dizem que a água é obtida
através de bicão/Cacimba (66,7%) e rio açude, lago,
igarapé ou nascente (33,3%). Dos entrevistados, 16,7%
declaram que a água não recebe nenhum tratamento. Dos
que usam algum tratamento, 66,7% usam a filtragem e
33,3 a filtragem.
Esgoto: 86,7% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto e 13,3% o julgam ruim, com
isso, a maioria (57,1%) destinam dejetos ao céu aberto;
33,3% em sumidouros e 9,5% em fossas sépticas.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
64,7%, seguida dos que possuem ensino fundamental
completo (17,6%); os que não sabem ler ou escrever
(11,8%) e ensino médio incompleto (5,9%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
verminoses com 15% dos casos; diabetes (10%); doenças
respiratórias (5%); problemas ósseos e ou articulações
(5%); malária (5%) e outros casos doenças (20%).
Ressalta-se que o percentual de 35% disse não ter havido
ocorrência de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo
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de outros fatores que influenciam positivamente na
conservação da saúde.
As declarações mostram que 40,3% recorrem a
postos de saúde para seu atendimento; 28,6% hospitais
públicos; 1,3% a hospitais privados e 5,2% farmácia.
Quanto ao atendimento de saúde, 80% dos
entrevistados consideram regular; 13,3% o julgam
inexistente e 6,7% bom. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 33,3% dos entrevistados
declararam ser inexistente; 20% bom; 20% regular; 6,7%
ruim e 20% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
53,3% dos entrevistados a consideram regular; 20% bom;
26,7% dos entrevistados não souberam responder. Outro
dado de avaliação foi à qualidade do ensino, onde os
resultados mostraram que 66,7% consideraram bom;
26,7% consideram este item regular e 6,7% ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
(gráfico 1) que 53,3% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno; 40% possuem e
6,7% não souberam responder, dessa forma a falta de
formalidade fica visível na maioria das respostas sobre
esse aspecto questionado. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em áreas de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 65,4% dizem que a casa
onde moram é própria (Figura 494).
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Figura 493. Situação do terreno
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria (45,2%) usa moto; 32,3% se deslocam a pé; 9,7%
de carro; 9,7% bicicleta e 3,2% utiliza ônibus.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 100% relatam que o
abastecimento de água é inexistente.
Urbanização das ruas: 1% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 38,1% ruim
(Figura 495).

1,0
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Q38. Com relação ao local onde você vive, avalie os
seguintes aspectos: e. Urbanização das ruas

1. Bom

2. Regular

39,0
50,0

0,0

15,2

38,1
1,0

3. Ruim

4. Não Existe

0,0
1

Figura 494. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
86,7% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha e 13,3%
responderam que apenas um contribui com a renda
familiar. Quanto à renda familiar, 80% recebem menos de
1 salário mínimo e 20% possuem renda de 1 a 2 salários
mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 53,3%
julgam não existir; 26,7% regular; 13,3% boa e 6,7% não
souberam informar. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência na referida
localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 80% disseram que sim e 20% dizem que
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gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 66,7%
responderam que participam às vezes; 20% na maioria das
vezes e 13,3% nunca participam das atividades. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 60% participariam; 13,3% talvez e 26,7%
não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (55,2%) o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; 27,6%
qualidade do ensino e 4,8% a existência de creches.
Observe a Figura 496.
Q37. Qual destes aspectos você considera o mais importante?
(Marque apenas uma opção, a principal)

1. Atendimento de
saúde

55,2

100,0
0,0
0,0

4,8

1,9

4,8

27,6

2. Atendimento ao
portador de
deficiência
3. Assistência social
(ou ações sociais)
4. Creche
5. Qualidade de
ensino

Figura 495. Item considerado mais importante
pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 53,3% consideram a segurança pública e
46,7% as áreas de lazer/esporte. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
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entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
80% as áreas verdes; 13,3% consideram mais importantes
a qualidade do ar e 6,7% as praias/balneários.
PLANO DE AÇÃO
A escola não participou do plano de ação. Em
função disso, PLANO DE AÇÃO foram sugeridas, em
função dos resultados obtidos, destacando-se:
- Construção de estação de tratamento de esgoto;
- Implantar de programas de educação
ambiental, sexual e de saúde;
- Criação de cooperativas de catadores de lixo
reciclável;
- Elevação da limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivo de criação de postos de saúde,
hospitais e unidades de pronto atendimento (UPA)
- Elevação da urbanização das ruas;
- Oferta de cursos e treinamento em áreas de
interesse da comunidade.

1523

Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
CENTRO MUN DE EDUC Infantil A MAO
COOPERADORA II
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15569276
CENTRO MUN DE EDUC Infantil A
MAO COOPERADORA II
Infantil
ITAITUBA
TAPAJÓS
URBANO
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
O resgate da memória é uma atividade de
pesquisa que requer uma atenção especial do pesquisador,
por se tratar de uma busca de reconstrução de algo já
vivido, que muitas vezes se encontra guardado no
imaginário de uma pessoa ou um grupo de pessoas que
viveram aquele momento histórico. De acordo com Le
Goff (2006, p.471), “a memória, na qual cresce a história,
que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para
servir ao presente e ao futuro”.
Partindo dessa premissa, o resgate da memória
do bairro Bom Remédio, localizado na periferia do
município de Itaituba, onde se situa o Centro de Educação
Infantil a Mão Cooperadora II, é fruto de uma primeira
aproximação dos pesquisadores com uma realidade vivida
por sujeitos históricos em um dado momento de suas
vidas. Esses dados são importantes para se compreender
como esse bairro foi se estruturando, organizando para
chegar ao que é hoje.
O bairro do Bom Remédio é composto, em sua
maioria, por migrantes nordestinos que no auge da
extração de ouro em Itaituba, vieram para este bairro na
tentativa de mudar de vida e sem condições de residir em
um bairro mais desenvolvido, que Dona Pureza e seus pais
mudaram para o Bairro Bom Remédio.
A senhora Rosirene Lopes da Silva, moradora a
mais de 30 anos no bairro, relata que quando chegou ao
bairro havia poucas casas, a igreja era de palha e não
haviam ruas organizadas. As construções eram de madeira
ou de palha, barro e cavaco. Nesta época se viam muitas
áreas verdes (mata, igarapés) com rica fauna e flora, sendo
comum os moradores realizarem a caça e a pesca como
meio de sobrevivência.
Dentre os inúmeros e mais antigos bairros do
município de Itaituba, o bairro Bom Remédio possui em
sua dimensão e contexto, diversos patrimônios que se
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perpetuam durante os anos e se consagram na história do
município. Dentre estes se cita a Escola Marechal Rondon,
Escola Municipal Antônio Gonzaga Barros, Escola R/C A
Mão Cooperadora, Paróquia do Bom Remédio, Igreja de
Deus, Feira dos Velhos, Casa do Forró dos Velhos, e
Lagoa dos Patinhos, a fim de proporcionar um modelo de
atuação social que propicie estímulos favoráveis à
preservação dos patrimônios e de seus agentes
participantes.
Percebendo a importância da atividade de
Resgate da Memória, os cursistas afirmam que: “de acordo
com a pesquisa realizada, percebeu-se o nível de riqueza
existente na história do bairro Bom Remédio,
principalmente com população que ali reside. Tendo em
vistas as informações adquiridas observou-se que se trata
de uma comunidade que vive em meio a um espaço que
precisa ser visto, ouvido, respeitado, e valorizado como
pilar formador da construção da sociedade. Além dos
inúmeros casos de patrimônios encontrados na localidade,
o mais animador é saber que a população passa agora a
valorizar sua própria memória, por parte principalmente de
integração e formação de ideias promissoras capazes de
produzir progressos na conservação do bairro, tal como o
presente trabalho”.
A senhora Maria Oneide Mendonça da Silva é
uma das pessoas mais antigas da Feira dos Velhos.
Nordestina de origem, onde junto com seu marido viviam
como colonos, vieram para Itaituba e se instalaram,
inicialmente com uma pequena quitanda com venda de
frutas e verduras. Quando tudo começou, a estrutura do
lugar era precária, conta ela, “as quitandas eram
construídas com pedaços de madeira, de plásticos e
pedaços de lona, muitos desses materiais eram
reaproveitados junto ao lixo ou da rua para a construção
das barracas. As condições de higiene eram péssimas, não
tinha banheiro, a rua não tinha asfalto, havia lama e
poeira”. Entretanto, apesar de tudo isso, na época a
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economia do garimpo gerava riqueza no município, as
vendas eram boas e a renda suficiente. A feira foi
reformada em 1999, pela prefeitura municipal que
construiu um prédio em alvenaria, melhorando as
condições deste espaço tanto para feirantes como para os
moradores.
A Igreja de Nossa Senhora do Bom Remédio foi
construída na década de 70 ainda como capela de palha
onde aconteciam as celebrações. Em 1980, a paróquia foi
reformada através da iniciativa da Irmã Sabina e dos
comunitários, sendo feita em alvenaria sobre a
responsabilidade dos padres franciscanos. A antiga capela
do Bom Remédio, ao lado da atual Igreja, é hoje Barraca
de Eventos da paróquia, onde são realizadas catequeses e
atividades culturais.
A R/C A Mão Cooperadora, há mais de 30 anos
desenvolve atividade socioeducativas em Itaituba e conta
no bairro com uma escola em regime de semi-internato
com atendimento educacional e social envolvendo pais e
filhos.
Dona Maria das Dores dos Santos, outra
importante personalidade do bairro, foi a primeira
administradora da associação ao Clube de Forró dos
Velhos, há aproximadamente 30 anos, com pouca estrutura
contando apenas com um barracão de madeira com a ajuda
da prefeitura. Com a necessidades de se ter uma estrutura
melhor, em meados de 1990 iniciaram as obras sendo
realizados eventos para custear as despesas com vendas de
comidas e bebidas não alcoólicas. No local são
comemoradas e organizadas todas as datas importantes
daquela associação.
A Lagoa dos Patinhos já se tornou um
patrimônio natural do bairro Bom Remédio, segundo a
moradora D. Antônia de Souza Carvalho conhecida como
Pureza, residente no Bairro Bom Remédio cerca de 70
anos. Naquele tempo, a lagoa entrelaçava os moradores
com muitas árvores, recebendo este nome devido não ser
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muito grande, onde se encontrava vários tipos de animais,
como cobras, peixes, jacarés e outros animais. Para
atravessar a lagoa os moradores tinham de utilizar uma
ponte que era feita de madeira e estreita. No período de
chuvas, como as casas eram construídas às margens da
lagoa, a água entrava em suas residências construídas em
assoalhos para evitar alagamentos.
Em 1986 a prefeitura começa um trabalho de
infraestrutura em diversos bairros da cidade: Centro, Bom
Remédio e Bela Vista, com a pavimentação das ruas,
principalmente as do Bom Remédio. A Lagoa dos Patinhos
foi aterrada para transformar a área em rua, dando a novas
ruas e travessas, sendo assim uma lembrança que irá ficar
marcada na história no município de Itaituba
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: No Centro De Educação Infantil “A Mão
Cooperadora II”, 34,3% dos entrevistados dizem que o
serviço de coleta de lixo é bom; 28,6% regular; 23,8%
consideram ruim; 12,4% afirmaram não existir coleta de
lixo e 1% dos entrevistados não souberam responder. O
destino dos resíduos produzidos e não coletados, de acordo
com as respostas é: 73,6% do lixo produzido é coletado pó
serviço de limpeza; 14,2% é coletado pela caçamba de
lixo; 9,4% é queimado e 2,8% é jogado em terreno baldio.
Água: Dentre as pessoas entrevistadas, 54,7%
das pessoas consideram o sistema de abastecimento de
água regular; 25,7% dizem que o serviço de abastecimento
de água não existe; 8,6% consideram ruim; 6,7% não
souberam responder e apenas 4,8% julgam bom. Com isso,
74,3% dizem que usam de poço doméstico; 15,2% de
micro abastecimento comunitário; 9,4% usam água da rede
geral de abastecimento e 1% armazena água da chuva.
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As pessoas não recebem água tratada e fazem
tratamento da água por meio de filtragem (55,8%), adição
de cloro (24%); fervura (19,6%).
Esgoto: 34,3% das pessoas consideram o
sistema de rede de esgoto bom; 28,6% consideram regular;
23,8% julgam ruim 12,4% e 3,1% das pessoas dizem que o
serviço não existe e 1% não soube responder. Com isso, os
moradores lançam seus dejetos em fossa séptica (90,5%);
sumidouros (6,7%); destinam em rede geral de esgoto
(1,9%) e céu aberto ou vala (1%).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante de
escolaridade é a dos que possuem ensino médio
incompleto (27,6%); ensino médio completo (23,8%);
ensino fundamental incompleto (17,1%); ensino
fundamental completo (15,2%); ensino superior
incompleto (9,5%); ensino superior completo (3,9%) e os
sabem ler mas não frequentou a escola (2,9%).
Quando questionados sobre a qualidade do
ensino, 52,4% consideram regular; 21,5% julgam ruim;
20% consideram bom; 3,8% não souberam responder e
2,9% afirmam que não existe qualidade no ensino.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
dengue (20,1%); verminoses (14,4%); diarreia (14,4%);
doenças respiratórias (6,5%); outras viroses (5,8%);
malária (2,9%); febre amarela (2,9%); problemas do
coração (2,9%); hepatite (2,2%); problemas de pele
(1,4%); problemas ósseos ou de articulação (1,4%) e
diabetes (1,4%). Ressalta-se que o percentual de 22,3%
que disse não ter havido ocorrência de doença, podendo
isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostram 43 % dos entrevistados
recorrem a hospitais públicos; 36% recorrem ao posto de
saúde para o tratamento das suas doenças; 12,3% procura o
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médico do plano de saúde; 6,1% procuram hospitais
particulares e 2,6% procuram os agentes comunitários de
saúde e 0,5%. Quanto ao atendimento de saúde, 46,7% dos
entrevistados consideram bom; 38,1% regular; 9,5%
julgam ruim; 3,8% não souberam responder e 1,9% diz
que o serviço não existe.
Quando questionados sobre o atendimento aos
portadores de deficiência, 31,4% dos entrevistados
consideram ruim; 23,8% não suberam responder; 22,9%
considera regular; 14,4% afirmam que não existe e apenas
7,6% consideram bom. Quanto a assistência social, 41,9%
considera regular; 20% não souberam responder; 19%
considera bom; 12,4% considera ruim e 6,7% afirma que
não existe assistência social na cidade.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 58,1% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno, 37,1% possuem e 4,8% não
souberam responder. Dessa forma a falta de formalidade
fica visível na maioria das respostas sobre esse aspecto
questionado. Questionados sobre as características do
terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem
em área de terra firme. Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente
outros, 65,4% responderam que a casa onde moram é
própria; 20,2% disseram morar em casa alugada; 10,6%
dizem que a residência é cedida; 2,9% disseram que a casa
foi adquirida por posse e 1% respondeu que a casa é de
assentamento rural.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria usa bicicleta (37,7%); 20,6% usa moto; 16,6% usa
carro 9,1% anda a pé; 4,6% usam moto taxe; 4% usam
barca balsa ou lancha; 3,4% utiliza ônibus; 2,9% usa
cavalo, jegue ou mula e 1,1% van ou Kombi.
Meio ambiente
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Abastecimento de água: Com relação a
comunidade onde vivem, 54,7% das pessoas consideram o
sistema de abastecimento de água regular; 25,7% dizem
que o serviço de abastecimento de água não existe; 8,6%
consideram ruim; 6,7% não souberam responder e apenas
4,8% julgam bom.
Urbanização das ruas: 71% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 15,5%
considera ruim; 9,8% considera regular; 1,6% considera
bom e 2,1% dos entrevistados não souberam responder
(Figura 496).

Figura 496. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas

Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
89,5% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 6,7%
responderam que 1 apenas trabalha e 3,8% dos
questionados disseram que dois menores. Quanto à renda
familiar, 50,9% vivem com renda de 1 a 2 salários
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mínimo; 19% recebem menos de 1 salário mínimo; 13,1%
possuem renda de 2 a 3 salários mínimos; 8,3% de 3 a 5
salários mínimo; 4,8% vivem com mais de 5 salários e
4,5% não possuem renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: 54,3% dos entrevistados
consideram a segurança pública regular; 17,1%
consideram bom; 16,2% julgam ruim e 12,4% dos
entrevistados afirmam que não existe segurança publica
em sua comunidade. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 65,7% disseram que sim 22,5% responderam
que não gostam e 11,8% dizem que gostam parcialmente.
Isso chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 71,8% responderam que
nunca participam e 28,2% participam às vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 61,4% responderam que não
participariam; 20% disseram que talvez e apenas 18,6%
disseram que sim.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (77,7%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para
14,5% o mais importante é a qualidade do ensino; para
4,1% é a qualificação profissional; para 2,6% dos
entrevistados o mais importante é existência de creches;
para 0,5% é a assistência social e para 0,5% atendimento
aos portadores de deficiência é o aspecto mais importante
(Figura 497).
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Figura 497. Item considerado mais importante
pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
importante, 30,5% afirmam que a coleta de lixo é o mais
importante na comunidade; 23,8 consideram
o
abastecimento de água é o aspecto mais importante; 19%
consideram mais importante a urbanização das; 18,1%
acham importante a existência de rede de esgoto e para
8,6% o mais importante é o transporte coletivo. Também
foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas verdes, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram:
77,2% dos entrevistados consideram mais importante a
qualidade do ar; para 22,8% presença de áreas verdes e
para 17,8% é a conservação de rios e lagos.
PEDEOP
Identificação e vínculo
Na questão, que trata do sexo dos professores é
importante observar que mais de 100% são mulheres. Esse
resultado pode se dever ao fato de ser uma escola de
ensino fundamental menor, as quais historicamente no
Brasil sempre foi assumida por professoras e por ser uma
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escola evangélica conveniada com a Secretaria Municipal
de Educação.
Outro dado que chama a atenção nesse item é o
fato de 75% do corpo docente dessa escola ser apenas
contratado, o que demonstra que há uma grande rotação de
professores na mesma, o que pode ser um prejuízo para a
escola que não tem um quadro fixo de professor que possa
dar continuidade as ações iniciadas.
Todos os professores pesquisados atuam na
educação infantil, o que é justificável, pois é, uma escola
de educação infantil.
Formação e motivação
No que concerne à “Formação e Motivação”,
podemos verificar que 100% dos professores possuem
ensino fundamental e médio completo, porém, podemos
observar no gráfico abaixo que desses apenas 83% desses
professores
possuem
curso
de
formação
de
professor/normal, os demais seu curso médio é regular, ou
seja, não os formou para a docência e mesmo assim atuam
na área.
Esse dado é interessante se observamos que
desde a década de 70 havia uma exigência na Lei 5.692/71
que o professor para ingressar na carreira docente no
ensino regular (hoje – ensino fundamental) deveria possuir
no mínimo formação em magistério (atual nível médio). A
atual LDB, 9394/96, exige o curso superior, em nível de
licenciatura para esse mesmo nível de ensino (Figura 498).
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Figura 498. Formação dos professores
entrevistados no Centro educacional a Mão Cooperadora
II.
Os dados revelam que nessa escola 40% dos
professores já possuem graduação e 60% estão em
processo de formação em cursos de graduação. Vale
destacar que todos os que possuem curso superior e ou
estão cursando seus cursos são em licenciatura plena
(Figura 499).
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Figura 499. Escolaridade dos professores
entrevistados no Centro educacional a Mão Cooperadora
II.

Como se verifica no gráfico acima há um total
desacordo entre o que a Lei exige porque se 37,5% ainda
não possuem curso superior eles possuem efetivamente
apenas a formação em nível médio, portanto, 16,7% o seu
nível médio não é na área de formação de professor.
Nos resultados da pesquisa podemos constatar
que 100% dos professores pesquisados afirmaram desejar
que sejam ofertados cursos para que possam melhorar seu
desempenho nas atividades de ensino.
É interessante observar que dos 13 itens do
questionário que procurou saber sobre os fatores que
motivam o professor, o item a) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios, foi o único
considerado “mais importante”.
Por outro lado, podemos observar que os
professores pesquisados consideraram que o fator que mais
motiva os alunos, dentre as diferentes opções dadas no
questionário para ser avaliado, o fator: G) Facilidade de
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acesso a informações via Internet, foi considerado por 60%
como sendo o item “mais importante” (Figura 500).

Figura 500. Motivação ao aluno
Esse resultado demonstra que os professores
reconhecem que o acesso a informação via internet na
escola é o elemento que mais chama a atenção do aluno em
sala de aula. Esse dado é importante até para que a escola
avalie de que forma a mesma pode utilizar esse recurso no
processo de ensino e aprendizagem.
Temas transversais
Em relação ao item “Temas Transversais”,
12,5% afirmam não terem tido acesso a orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina e 87,5%, isso
demonstra que os professores, de alguma forma, recebem
orientação para trabalhar com o s temas transversais.
Todos os professores afirmam que incorporam as ideias e
sugestões apontadas por orientações oficiais para o ensino,
porém, na prática, somente 80% dizem trabalhar em sua
disciplina os temas transversais (Figura 501).
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Figura 501. Tema transversal
A pluraridade cultural é por 33,3% dos
professores é o tema mais trabalhado pelos professores em
suas aulas, conforme Figura 502 a seguir.

Figura 502.Temas transversais trabalhados
Como se observa, os únicos temas transversais
que não são trabalhados nessa escola é “Orientação
sexual” e “Trabalho e consumo”.

Infraestrutura de apoio pedagógico
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No item “instalação e infraestrutura para apoio
pedagógico” é importante observar que das opções
oferecida pelo questionário não apresentam resultados, o
que pode ser uma falha ao gerar o gráfico ou não foram
respondidos pelos professores pesquisados (Figura 503).

Figura 503. Apoio pedagógico existente
Nas questões sobre espaços físicos, mobiliários,
instalações, manutenção, equipamentos e materiais
didático, biblioteca e sala de leitura o gráfico gerado dessa
escola não apresenta resultados, o que inviabiliza qualquer
análise sobre os referidos itens.
PLANO DE AÇÃO
A escola não participou do plano de ação. Em
função disso, PLANO DE AÇÃO foram sugeridas, em
função dos resultados obtidos, destacando-se:
- Construção de estação de tratamento de esgoto;
- Implantar de programas de educação
ambiental, sexual e de saúde;
- Criação de cooperativas de catadores de lixo
reciclável;
- Elevação da limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivo de criação de postos de saúde,
hospitais e unidades de pronto atendimento (UPA)
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- Elevação da urbanização das ruas;
- Oferta de cursos e treinamento em áreas de
interesse da comunidade.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SAO FRANCISCO DE ASSIS II
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15583287
EMEF SAO FRANCISCO DE ASSIS II
Ensino Fundamental
ITAITUBA
TAPAJÓS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
No ano de 1979 na BR 163 Cuiabá Santarém
Km 1263, a comunidade conhecida como Santa Clara
passou a se chamar no ano de 80 a 83 fazenda Renata e
deu sequência até em 84, passando a se chamar São
Francisco de Assis porque dona Marilena era devota do
santo.
Grandes relatos aconteceram na época,
populações mais antigas contam que era bastante
dificultosa a vida das pessoas que morava na comunidade.
O modo de subsistência de algumas pessoas dependia da
roça, de pequenas plantações e criações e também da caça
e pesca (Figura 504).

Figura 504. Carroça de boi carregada de milho, e
os pequenos fazendeiros trabalhando para melhorar seu
modo
de
vida.
Outros dependiam dos grandes atoleiros que
aconteciam nas estradas impedindo os carros trafegarem,
caminhoneiro, deviteiros entre outros. Porém eles
conseguiam um meio de subsistência puxando com trator e
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a ajuda de um guincho os carros dos atoleiros para poder
seguir suas viagens, assim adquiriam uns pequenos tostões.
Os moradores da comunidade São Francisco de
Assis enfrentaram dificuldades em se locomover para as
comunidades próximas, Morais de Almeida, Aru ri, Três
Bueiras etc., chegando passar ater dois dia nas estradas,
devido os grande atoleiros no inverno, em Itaituba às vezes
ficavam até 10 dias para poder chegar ao destino de
Itaituba, muitas pessoas passavam fome nas estradas por
quer não tinha mais o que comer o que comprar, o dinheiro
acabavam e o prato de comida na BR chegava ser muito
caro principalmente nas proximidade dos atoleiro, alguns
moradores relatam que varavam de pé para as comunidade
próximas chegando andar uns 20 a 80 km.
Muitas vezes adiantava varar de pé, do que ficar
esperando os tratoristas desatolar ou secar o lugar para
poder seguir a viagem (Figura 505).

Figura 505. Imagens mostram a BR 163 no ano
de 2004.
Carroça de boi carregava milho, arroz etc. Da
roça para suas casas ou comercializavam.
Carroça de boi carregando madeira, esse era um
meio de transportes de alguns moradores da comunidade
São Francisco (Figura 506).
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Figura 506. Carroça de boi
Com o passar dos tempos alguns fazendeiros
deixaram de utilizar carroça de boi para carroça de com
cavalo (Figura 507).

Figura 507. Carroça de cavalo
Este paco como é conhecido na comunidade é
utiliza por um senhor chamado Catarino. Um carro muito
antigo (Figura 508).

Figura 508. Carro antigo pertencente aos
moradores da comunidade
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O
PATRIMÔNIO
HISTÓRICO
DA
COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS II
Devido a pequena população que reside na
comunidade ao longo da pesquisa foram achados alguns
objetos talvez não seja muito antigo, mas devido aos
tempos e a modernidade não se usa muito como antes, veja
alguns objetos na Figura 509.

Figura 509. Boleira, forno de assar pão feito de
barro, fogão a lenha balança de peso muito antiga,
guincho.
Hoje pouco se usa esses objetos na comunidade,
a boleira e o fogão lenha feito de barro foi esquecida
totalmente deste a época em que uma senhora chamada
Cecília Gonn faleceu no ano 2000, ela costumava fazer
bolinhos na boleira e o fogão era aceso todos os dias.
Ainda é usado por quase todos moradores da comunidade
o fogão a lenha sem ser de barro, o forno de assar pão feito
de barro dificilmente é usado, em todas as casas da
comunidade uma só casa foi encontrado.
Foi encontrado esse guincho, que os tratoristas
usavam para desatolar os carros dos atoleiros e uma
balança de peso, umas das primeiras que saíram (Figura
510).
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Figura 510. Guincho
Fotografia mostra comunidade São Francisco de
Assis II, e o começo do pinche na estrada BR 163. Km
1263 (Figura 511).

Figura 511. Vista panorâmica da comunidade de
São Francisco de Assis

EDUCAÇÃO
A escola da comunidade doou o nome São
Francisco de Assis II. Em 1980 a escola era estadual, na
qual passou várias professoras em 87 a 88 passou ser
Municipal.
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A escola se encontrava na proximidade da
comunidade mais para os alunos chegarem a ela, subia
uma serra alta e comprida, no ano de 2009 a 2011 a escola
estava em situação precária, sem água, não tinha cozinha,
o banheiro era péssimo, além disso, não tinha nem como as
crianças lavarem as mãos.
Em 2012 a situação da escola melhorou muito, a
escola foi transferida na proximidade da comunidade em
uma antiga casa de moradia perto dos moradores, tem
água, cozinha e um banheiro, ficou muito mais confortável
para as crianças e para os professores (Figura 512).

Figura 512. Hora da merenda, a festinha no dia
das crianças.
Comparando alguns anos à comunidade estar
privilegiada tendo melhorado muito, o modo de vida dos
moradores, o meio de trafegar nas estradas, situação da
escola e principalmente as condições de algumas pessoas
que estão trabalhando nas firmas e da que se mantém com
seu próprio gado.
Patrimônio Cultural.
PATRIMÔNIO CULTURAL
A maioria das pessoas que mora na comunidade
São Francisco de Assis II veio do Sul, poucos do
Maranhão e do Pará etc. Por tanto mitos, lendas, não se
houve falar na comunidade, alguns relatos conta que em 91
existia uma benzedeira chamada Cecília Gonn, costumava
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benzer mais as crianças e era muito querida pela população
naquela época. Outro relato é
A de dona Renata (parteira) que fez alguns
partos na comunidade devido ao modo de subsistência ou a
dificuldade de chegar à cidade próxima.
PATRIMÔNIO CULTURAL E TRADIÇÕES
Na comunidade tornou marcante e
tradição o dia de nossa senhora de aparecida 12 do mês 10.
Todo povoado é convidado a subir um morro alto e
comprido, lá se encontra uma cruz com o nome de nossa
senhora de aparecida e quando foi fundada, chegando lar a
população fazem suas orações, acende velas, depois desce
o morro feliz, não ouvem músicas, nem danças todos vão
embora para suas casas. O motivo dessa data marcante
tornou gratificante a vida de um cidadão chamado (Chico
Malicheski) na qual fez uma promessa, prometendo
colocar uma cruz em homenagem a nossa Senhora de
aparecida devido ter sobrevivido de um acidente, (o pau
caiu em cima de sua cabeça). Observe as fotografias,
antiga e a mais recente, crianças e adultos glorificando
esse dia que tornou marcante e tradicional para a
comunidade (Figura 513).

Figura 513. População descendo o morro feliz.
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Figura 514. Ano de 2012-10 -12
Ano de 2012-10 -12 (Figura 514)
‘‘“Feliz é aquele que tem fé e dar valor à vida
com um sorriso deslumbrante vive os melhores
momentos.”.
RELIGIÃO:
A igreja católica em 85 iniciou com uma
pequena tapera e em 87 foi feita uma igreja maior, todo
ano no natal à igreja realiza um bingo, o sorteio é de vaca,
boi novilho e joias, o dinheiro arrecadado é para
construção de uma igreja nova que deu se inicio desse
grande evento no ano de 2004. O Padre vem na igreja de
dois a três mês, mais os cultos frequentemente eram
celebrados todo o domingo pelo seu Renato. No ano de
2012 a igreja praticamente ficou abandonada devido a não
ausência de seu Renato que resolveu se mudar da
comunidade, deixando outros familiares cuidando de sua
fazenda, mesmo assim em vez enquanto ele vem à
comunidade e celebra o culto.
Igreja católica da comunidade São Francisco de
Assis II localizada em cima de uma ladeira alta e
comprida, feita de madeira e assoalho (Figura 515).
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Figura 515. Igreja de São Francisco de Assis II
FESTA:
No natal a comunidade reúne todo povoado,
todo o ano comemora com um almoço, churrascos,
mandioca, macarronada, salada e bebidas e também é
comemorado com uma brincadeira chamada amigo
secreto, mas antes vem o seu Chico vestido de papai Noel
distribuindo pequenos brinquedos e balinha para as
criançadas.
Fotografias mostram momentos importantes na
comunidade, alegria das crianças, dos adultos e a
animosidade de cada rosto querendo saber o seu amigo
secreto (Figura 516).

Figura 516. Alegria das crianças
Este momento mostra a distribuição dos presentes
da brincadeira amigo secreto que todos os anos são
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realizado na comunidade São Francisco. Fotografia foi
tirada na data 2012-12-25 (Figura 517).

Figura 517. Distribuição de presentes
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto).
Lixo: Na Escola Municipal São Francisco de
Assis II, 100% das pessoas questionadas responderam que
a coleta de lixo não existe. Assim, 100% do lixo produzido
e não coletado é queimado.
Água: 100% das respostas dizem que a
comunidade onde vive não conta com sistema de
abastecimento de água. Assim, 75% dos entrevistados
disseram que contam com poço doméstico; 20% usam
água de rio, açudes, lagos, igarapés ou nascentes e 5% de
bica ou cacimba. Foram questionados também sobre o
tratamento para a água usavam e as respostas foram:
62,5% usam água fervida e 37,5% usam cloro.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto. Com isso, usam maneiras
alternativas para o lançamento dos esgotos, 80% dos
entrevistados disseram que despejam em fossa séptica e
20% destinam em céu aberto.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental completo (40%),
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seguida dos que possuem ensino fundamental incompleto
(35%); ensino médio completo (10%); ensino médio
incompleto (5%); os que sabem ler, mas não frequentaram
a escola (5%); não sabem ler nem escrever (5%). Assim,
quando questionados quanto à qualidade do ensino, 55%
dos entrevistados consideram ruim e 45% consideram
regular.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
doenças respiratórias (17,1%); outras viroses (17,1%);
problemas de pele (8,6%); diarreia (5,7%); hepatite
(5,7%); problemas ósseos e de articulação (5,7%); malária
(5,7%) e diabetes (2,9%). Ressalta-se que o percentual de
17,1% disse não ter havido ocorrência de doença, podendo
isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde. As declarações
mostram que 60% dos entrevistados recorrem ao posto de
saúde, 35% a farmácia e 5% ao agente comunitário de
saúde. Porem, quando questionados a respeito ao
atendimento a saúde, 80% dizem que não existe e 20%
consideram ruins.
Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 95% dos entrevistados declararam não existir
e 5% não souberam responder. Quando questionados sobre
a assistência social, 100% dos entrevistados
testemunharam não existir.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 50% dos
entrevistados possuem documento de propriedade do
terreno e 50% dizem não possuir. Diante disso, a falta de
formalidade fica visível na metade dos moradores
entrevistados. Questionados sobre as características do
terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem
em área de terra firme. Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dentre
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outros, 60% dizem que a casa onde moram é própria e
40% moram em casa cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados a maioria dos entrevistados
responderam que anda a pé (27,5%); 25,5% utiliza moto;
17,6% usam carro; 13,7% bicicleta; 7,9% utilizam ônibus e
7,8% usam carroça ou carro de boi.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água não existe na comunidade.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que a urbanização das ruas é inexistente.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 85%
das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 10% responderam que
um menor trabalha e 5% dos questionados disseram que
dois menores trabalham. Quanto à renda familiar, 60%
vivem com renda de 1 a 2 salários e 30 vivem com cerca
de 1 salário mínimo e 10% não possui renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
dos entrevistados afirmam que o item é inexistente. Esses
dados mostram que a segurança pública está em falta, tais
dados fornecem base para a inferência de que há
ocorrência de violência na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 55% disseram que sim, 30% parcialmente e
15% não gostam. Isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência à família participa de ações da comunidade
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(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 65%
responderam que nunca participam; 20% na maioria das
vezes e 15% disseram que participam às vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 75% responderam que sim; 15%
disseram que talvez, dependendo da situação e declaram
que 10% que não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (55,0%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; e para
10,0% a qualidade do ensino deve ser o aspecto mais
importante. Observe a Figura 519.
60,0
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Figura 518. Item considerado mais importante
pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importantes entre os serviços prestados, 100% dos
entrevistados dizem que deve ser o abastecimento de água.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
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importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 75% consideram mais importante proteção de
áreas verdes; 20% a qualidade do ar e 5% consideram a
conservação de rios e lagos os mais importantes.
PEDEOP
Identificação e vínculo
Na questão, que trata do sexo dos professores é
importante observar que 100% são do sexo feminino. Esse
resultado pode se dever ao fato de ser uma escola de
ensino fundamental menor, cujas séries historicamente no
Brasil sempre terem sido assumidas por professoras.
Outro dado que chama a atenção nesse item é o
fato de 100% do corpo docente dessa escola ser apenas
contratado, ou seja, professores que ficam um período ou
são transferido para outra escola ou são demitidos no final
do ano.
Essa situação cria uma instabilidade na escola
em relação ao quadro de professores a cada início de ano.
Os professores pesquisados nessa escola só
atuam nas séries finais e iniciais do ensino fundamental
(Figura 520).

Figura 519. Segmento em que os professores
entrevistados no Centro educacional a Mão Cooperadora II
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Formação e Motivação
No que concerne à “Formação e Motivação”,
podemos verificar que 100% dos professores possuem
ensino fundamental e médio completo, porém, podemos
observar também, no gráfico abaixo que desses apenas
100% desses professores possuem formação em curso
técnico e não em curso de formação de professor/normal.
Esse dado é interessante se observamos que
desde a década de 70 havia uma exigência na Lei 5.692/71
que o professor para ingressar na carreira docente no
ensino regular (hoje – ensino fundamental) deveria possuir
no mínimo formação em magistério (atual nível médio). A
atual LDB, 9394/96, exige o curso superior, em nível de
licenciatura para esse mesmo nível de ensino.
Os dados revelam que nessa escola 100% dos
professores estão em processo de formação em cursos de
graduação. Vale destacar que todos os que possuem curso
superior e ou estão cursando essa formação é em
licenciatura plena.
Como se verifica no gráfico acima há um total
desacordo entre o que a Lei exige porque se 42,9% ainda
não possuem curso superior eles possuem efetivamente
apenas a formação em nível médio, portanto, o seu nível
médio não é na área de formação de professor.
Nos resultados da pesquisa podemos constatar
que 100% dos professores pesquisados afirmaram desejar
que fossem ofertados cursos para que possam melhorar seu
desempenho nas atividades de ensino. (É interessante
observar que dos 13 itens do questionário que procurou
saber sobre os fatores que motivam o professor, o item a)
Recurso didático para implementar práticas, inclusive
laboratórios, foi o que item que mais se destacou como
sendo o “mais importante.
Por outro lado, podemos observar que os
professores pesquisados consideraram que os fatores que
mais motiva os alunos, dentre as diferentes opções dadas,
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no questionário, para ser avaliado, os fatores: B); F) J);
M); O) e P), por terem sido os únicos avaliados por 100%
deles como sendo o item “mais importante”.
Temas transversais
Em relação ao item “Temas Transversais” na
questão 14, 50% afirmam terem tido acesso a orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina e 100%
afirmam que incorporam as ideias e sugestões apontadas
por orientações oficiais para o ensino, mesmo os outros
50% que afirmam não terem tido acesso a informação.
A Figur 521 a seguir mostra os temas
transversais trabalhados na escola pelos professores.

Figura 520. Tema transversal
Como se verifica, os temas “ética” e “meio
ambiente” são os mais trabalhados de forma transversal
pelos professores das diferentes disciplinas. Os demais
temas não foram mencionados pelos pesquisados
Infraestrutura de apoio pedagógico
Na
questão
“Q24.
ASSINALE
AS
INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA DE APOIO
PEDAGÓGICO EXISTENTES NA ESCOLA”: é
importante observar que somente a sala de aula é o único
espaço existe nas escolas, o que pode se dever ao fato de
ser uma escola localizada na zona rural.
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Nas questões sobre espaços físicos, mobiliários,
manutenção, equipamentos e materiais didáticos,
biblioteca e sala de leitura podemos observar que esses
itens foram bem avaliados pelos professores como sendo
suficientes e ou adequados.
PLANO DE AÇÃO

Realizar a coleta seletiva do lixo;

Construir um aterro controlado;

Aumentar a limpeza urbana e coleta de
lixo;

Criar cooperativas de catadores de lixo
para reciclagem;

Providenciar abastecimento de água
tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de
água potável para os alunos;

Elaborar
a
manutenção
dos
abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na
comunidade.

Construir novos poços artesianos para
atender as famílias do município de Itaituba;

Implantar estação de tratamento da rede
esgoto;

Criar sistemas de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas

Incentivar
projetos
de
extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;

Incentivar em programas de educação de
jovens e adultos em ensino tecnológico;

Criar projetos para educação na área da
orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas
escolas;

Instalar meios de transportes escolares
para os estudantes que apresentam dificuldades de acesso à
escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF MARECHAL RONDON
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15586359
EMEF MARECHAL RONDON
Ensino Fundamental
ITAITUBA
TAPAJÓS
URBANO
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Haroldo Veloso 49% das
pessoas questionadas responderam que o lixo é coletado
por serviço de limpeza; e 40,4% é coletado pela caçamba
de lixo, 7,2% que o lixo produzido é queimado; 2,4%
jogado na caçamba de lixo, e 1% enterrado.
Água: 87% dos entrevistados declararam que a
água é fornecida por poço doméstico, 8,2% pela rede geral
de distribuição; e 4,8% micro abastecimento comunitário.
Dos entrevistados 50,8% filtram a água; e 34,1% colocam
cloro na água; 14,3% fervem a água; 100% não tem
tratamentos; e 0,8% usam outros tratamentos.
Esgoto: 89,4% usam fossa séptica e 2,4% dos
entrevistados declararam que usam rede geral de esgoto;
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, 1,5% não sabe ler/escrever
3,9% não frequentou a escola mas sabe ler/escrever, 9,8%
possuem ensino fundamental incompleto; 10,2% ensino
fundamental completo; 40% ensino médio incompleto;
30,7% ensino médio completo; 1,0% possuem ensino
superior incompleto 2% possuem ensino superior
completo; 1,0% responderam outros.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
30,7% dengue; 12,3% malária; 9% verminose; 10,7%
doenças respiratórias; 5,3% outras viroses; 1% leptospirose
9,7% diarreia; 14,3% outras doenças; 18% não houve
casos de doença.
As declarações mostram que 27,2% das pessoas
recorrem ao posto de saúde; 4,3% ao médico do plano de
saúde; 43,5% recorrem ao hospital público para seu
atendimento; 20,3% ao hospital privado; 2,6% agentes
comunitários de saúde; 2,2% recorrem a farmácia. Quanto
ao atendimento de saúde 23% dos entrevistados
consideram bom; 26,7% regular; 50,3% consideram ruim;
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Quando questionados sobre a assistência social,
4,3% dos entrevistados testemunharam ser bom; 14,5%
regular; 43,5% ruim; 9,2% declararam não existir; e 28,5%
não souberam responder. Quanto ao atendimento aos
portadores de deficiência 6,7% dos entrevistados relataram
ser bom; 24% regular; 19,7% ruim; 47,1% não existe e
2,4% não souberam responder. Outro dado de avaliação foi
a qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
48,6% consideraram bom; 38,5% consideram este item
regular, 10,6% ruim; 2,4% não soube responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 41,5% não possuem documento de posse, 25,6% dos
entrevistados possuem recibo que comprova a venda; e
32,9% não sabem. Questionados sobre as características do
terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem
em área de terra firme. Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dentre
outros 74,4% dizem que a casa onde moram é própria; já
15,9% moram em casa alugada; 4,8% moram em casa
cedida, 3,4% posse, 0,5% assentamento rural, e 1% de
outras formas.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
29,5% usam carro; 27,7% usam bicicleta; % ônibus; %
barca balsa ou lancha; 31% usam moto; 9,2% andam a pé;
1,1% usam van/kombi; 0,7% ônibus, 0,7% moto-táxi.
Meio Ambiente
Urbanização das ruas: 11,1% responderam ser
bom; 23,2% regular; 27,5% ruim; 7,2% não soube
responder; e 30,9% dos entrevistados disseram que não
existe urbanização das ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
74,2% das respostas dos entrevistados confirmam que
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nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 13,9% dois
menores trabalham; 8,6% pelo menos 1 menor trabalha; e
3,3% de três a quatro menores trabalham. Quanto à renda
familiar, 7,2% não possuem renda; 7,2% menos de 1
salário mínimo; 31,5% de 1 a 2 salários mínimos; e 45,7%
de 1 a 2 salários mínimos; 18,8% de 2 a 3 salários; 16,8%
de 3 a 5 salários mensais e 4,3% mais de cinco salários.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 70,2% disseram que sim; 24,5% gostam
parcialmente e 5,3% não gostam. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência a família participa de
ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 73,8% responderam que nunca participam;
20,4% as vezes participam; e 5,8% na maioria das vezes. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 9,6% sim; 86,5% não; e
3,8% talvez.

Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados 51% o aspecto
mais importante é o atendimento à saúde; para 3,4% o item
mais importante é o atendimento aos portadores de
deficiência; 3,8% assistência social; 2,9% creche, 37,5%
qualidade de ensino; e 1,4% cursos de qualificação
profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 63% consideram a coleta de lixo; 7,7% a
rede de esgoto; 18,3% o abastecimento de água; 1,4% o
transporte coletivo; 9,6% Urbanização das ruas. Quanto ao
meio ambiente 5,3% consideram importante áreas de
esporte e lazer; 25,6% programação cultural; 18,4%
limpeza de ruas e terrenos; e 50,7% a segurança pública.
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PLANO DE AÇÃO
A escola não participou do plano de ação. Em
função disso, PLANO DE AÇÃO foram sugeridas, em
função dos resultados obtidos, destacando-se:
- Construção de estação de tratamento de esgoto;
- Implantar de programas de educação
ambiental, sexual e de saúde;
- Criação de cooperativas de catadores de lixo
reciclável;
- Elevação da limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivo de criação de postos de saúde,
hospitais e unidades de pronto atendimento (UPA)
- Elevação da urbanização das ruas;
- Oferta de cursos e treinamento em áreas de
interesse da comunidade.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF CENTRO EDUCACIONAL BARAO DO RIO
BRANCO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15589382
EMEF CENTRO EDUCACIONAL BARAO
DO RIO BRANCO
Ensino Fundamental
ITAITUBA
TAPAJÓS
URBANO
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
O resgate da memoria é uma atividade de
pesquisa que requer uma atenção especial do pesquisador,
por se tratar de uma busca de reconstrução de algo já
vivido, que muitas vezes se encontra guardado no
imaginário de uma pessoa ou um grupo de pessoas que
viveram aquele momento histórico. De acordo com Le
Goff (2006, p.471), “a memória, na qual cresce a história,
que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para
servir ao presente e ao futuro”.
Partindo dessa premissa, o resgate da memória
do bairro Jardim das Araras, localizado na periferia do
município de Itaituba, onde se situa a Escola Municipal de
Ensino Fundamental Barão do Rio Branco, é fruto de uma
primeira aproximação dos pesquisadores com uma
realidade vivida por sujeitos históricos em um dado
momento de suas vidas. Esses dados são importantes para
se compreender como esse bairro foi se estruturando,
organizando para chegar ao que é hoje.
Os primeiros moradores do bairro Jardim das
Araras chegaram nas décadas de 70 e 80, no período da
Campanha do Governo Federal "Homens sem Terras para
Terras sem Homens". Neste período o proprietário de uma
fazenda, conhecido como José das Araras, um dos homens
mais ricos da cidade na época garimpeira, loteou sua terra
para vendê-las. Com o declínio do garimpo e o
empobrecimento do Sr. José das Araras, algumas áreas do
bairro foram invadidas, sendo um destas áreas conhecidas
como Residencial Vale do Piracanã. Embora seja um
bairro com cerca mais de 40 anos, a população de recente
da falta de infraestrutura.
O Jardim das Araras conta com importantes
patrimônios históricos, como: a Igreja de Santo Estevão, as
Escolas Maria Aparecida de Sousa Costa, São Francisco
das Chagas e Maria da Consolação de Mendonça
Cerqueira, a Faculdade de Itaituba – FAI (antiga escola
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Chapeuzinho Vermelho) e a Creche Criança Feliz. O
patrimônio cultural do bairro está diretamente ligado ás
tradições nordestinas, como a Quadrilha Fundo de Quintal.
O Rio Tapajós e o Rio Piracanã cortam o bairro, criando
lagoas e canais que provocam grandes enchentes na época
das cheias.
O bairro possui exuberante fauna que atrai a
presença de grande número de animais. Em meio a essa
exuberância, foi criado o Residencial Minha Casa, Minha
Vida, tendo a fundo o Rio Piracanã, muito utilizado por
pescadores. O Residencial conta com apenas nove meses e
contrasta em infraestrutura com o restante do bairro, o que
aumenta o descontentamento dos moradores.
Dona Geralda representa a memória viva do
bairro, pois mora lá a mais de 25 anos e se recente da
mudança nas pessoas, antes tão respeitosas, embora a
maioria dos moradores trabalhasse no garimpo e muitos se
envolviam em crimes naquela região.
DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Barão do Rio Branco, 92,1%
das pessoas questionadas responderam não usufruir da
coleta de lixo, com isso, o destino dos resíduos produzidos
e não coletados – de acordo com as respostas – é a
caçamba de lixo (53,5%); outros têm o lixo coletado por
serviço de limpeza (39,6%) e 5% queimam o lixo e 2% o
abandonam em terreno baldio.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por rede geral de abastecimento; poço doméstico
(66,3%); 24,8% se beneficiam do micro abastecimento
comunitário e 8,9% dizem que seu abastecimento provém
da rede geral de distribuição. Não se tem conhecimento se
a água é tratada ou não, porém as formas de tratamento
utilizadas pelos moradores são: filtragem (44,6%); a
fervura (36,6%); 9% não sabem qual método é utilizado;
cloração (5,9%) e 3% não possui tratamento.

1567

Esgoto: 58,8% dos entrevistados declararam não
saber se possuem ou não rede de esgoto; a maioria (88,1%)
utiliza fossa séptica; 9,9% destinam dejetos na rede geral;
1% a céu aberto/vala e 1% em sumidouros.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental completo, com 33,7%,
seguida dos que possuem ensino fundamental incompleto
(24,8%); os que possuem ensino médio completo (15,8%);
os que possuem ensino médio incompleto (12,9%); os que
possuem ensino superior incompleto (5%); os que possuem
ensino superior completo (4%); outros (2%) e os que
sabem ler/escrever, mas nunca frequentaram escola (2%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
dengue (30,4%), seguida por doenças respiratórias com
15,9% dos casos; diarreia (12,3%); outras viroses (9,4%);
problemas de coração (8%); diabetes (8%); verminoses
(3,6%); malária (1,4%); problemas ósseos e/ou de
articulação (1,4%) e hepatite (0,7%). Ressalta-se que o
percentual de 8,7% disse não ter havido ocorrência de
nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostram que 48,5% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 41,6% recorrem a
postos de saúde; 5,9% hospital privado e 4% farmácia.
Quanto ao atendimento de saúde, 49,5% dos
entrevistados considera regular; 37,6% ruim, 9,9% bom e
3% não souberam responder. Em relação ao atendimento
aos portadores de deficiências, 39,6% dos entrevistados
declararam ser regular; 25,7% não souberam responder;
18,8% afirmaram não existir e 14,9% considera ruim e 1%
bom.
Quando questionados sobre a assistência social,
43,6% dos entrevistados consideram regular; 21,8% não
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souberam responder; 16,8% consideram ruim; 8,9% bom e
8,9% afirmam não existir. Outro dado de avaliação foi a
qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
47,5% consideraram regular; 31,7% consideram este item
ruim; 17,8% julgam bom e 3% não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 57,4% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno; 28,7% não souberam responder e
13,9% não possuem. Questionados sobre as características
do terreno, 100% dos entrevistados responderam que
vivem em área de terra firme. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 80,2% diz que a casa onde moram é
própria; 17,8% é alugada e 2% foi conseguida por posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
26,8% utilizam bicicleta; 21,7% andam a pé; 21% andam
de moto; 0,4% usam carro; 3,2% andam de ônibus e 1,3%
usam barca/balsa/lancha.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 45,5% relatam que o
abastecimento de água não existe; 18,8% afirmam ser
ruim; 13,9% não souberam responder; 11,9% disseram ser
regular e 9,9% bom.
Urbanização das ruas: 35,6% dos entrevistados
disseram que a urbanização das ruas é ruim; 30,7%
disseram ser regular; 16,8% bom; 10,9% afirmam não
existir e 5,9% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 95%
das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 3% responderam que 1

1569

apenas trabalha; 1% dos questionados disseram que dois
menores trabalham e 1% responderam que três ou mais
menores contribuem com a renda familiar. Quanto à renda
familiar, 46,5% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos;
30,7% de 2 a 3 salários mínimos; 11,9% recebem menos
de 1 salário mínimo e 10,9% de 3 a 5 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 43,6%
consideram a segurança pública ruim; 35,6% julgam
regular; 11,9% bom; 5% não souberam responder e 4%
disseram ser inexistente. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 47,1% disseram que sim; 40,2% dizem que
gostam parcialmente e 12,7% afirmam não gostar, isso
chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 50,5% responderam que
participam às vezes; 36,6% nunca participam das
atividades e 12,9% participa na maioria das vezes. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 44,6% não participariam;
26,7% participariam e 28,7% talvez participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (44,6%) o
aspecto mais importante é a qualidade de ensino; para
33,7% o item mais importante é o atendimento de saúde;
7,9% cursos de qualificação profissional; 5,9% assistência
social; 5% creche e 3% atendimento ao portador de
deficiência.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 51,5% consideram a segurança pública;
20,8% limpeza de ruas e terrenos; 14,9 áreas de
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lazer/esporte e 12,9% programação cultural. Também
foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: arborização das ruas, praias/balneários,
rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os
seguintes: 30,7% consideram mais importante a
arborização das ruas; 29,7% a qualidade do ar; 20,8%
áreas verdes; 15,8% praias/balneários e 3% rios e lagos.
PLANO DE AÇÃO

Realizar a coleta seletiva do lixo;

Construir um aterro controlado;

Aumentar a limpeza urbana e coleta de
lixo;


Criar cooperativas de catadores de lixo
para reciclagem;

Providenciar abastecimento de água
tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de
água potável para os alunos;

Elaborar
a
manutenção
dos
abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na
comunidade.

Construir novos poços artesianos para
atender as famílias do município;

Implantar estação de tratamento da rede
esgoto;

Criar sistemas de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas

Incentivar
projetos
de
extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;

Incentivar em programas de educação de
jovens e adultos em ensino tecnológico;

Criar projetos para educação na área da
orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas
escolas;
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Instalar meios de transportes escolares
para os estudantes que apresentam dificuldades de acesso à
escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF KARU BEMPO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15145867
EMEF KARU BEMPO
Infantil e Ensino Fundamental
JACAREACANGA
TAPAJÓS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola São Damião, 100% dos
questionados responderam que não usufruem da coleta de
lixo, com isso, o destino dos resíduos produzidos e não
coletados é a queimada em 100% dos casos.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por rede geral de distribuição em 100% dos casos,
sendo que os tipos de tratamento utilizados são: a cloração
(50%) e a filtragem (50%).
Esgoto: 66,3% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto; 21,3% julgam este item regular
e 12,5% dizem ser ruim, com isso, 52,2% dos
entrevistados destinam dejetos em fossa séptica; 41,3% em
rede comunitária de esgoto e 6,3% destinam seu esgoto em
locais classificados em “outros”.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
50,6%, seguida dos que possuem ensino fundamental
completo (21%); os que sabem ler e escrever, mas não
frequentaram a escola (13,6%); os que possuem ensino
médio incompleto; ensino médio completo (3,7%); ensino
superior incompleto (1,2%); ensino superior completo
(1,2%) e por fim os que não sabem ler/ escrever (1,2%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia, com 39,7% dos casos, seguidos por verminoses
(27,5%); doenças respiratórias (19,1%) e malária (13,7%).
As declarações mostram que 100% recorrem a postos de
saúde quando necessitam de atendimento, simbolizando
assim que esta é uma alternativa viável aos entrevistados,
podendo assim ser sinal de eficiência no serviço.
Quanto ao atendimento de saúde, 87,5% dos
entrevistados consideram ruim; 10% dizem ser regular;
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1,3% testemunhar ser inexistente e 1,3% não souberam
responder. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 87,5% dos entrevistados declararam ser ruim;
8,8% julgam este serviço inexistente e 3,8% consideram
regular.
Quando questionados sobre a assistência social,
76,3% dos entrevistados testemunharam não existir; 20%
não responderam ser ruim e 3,7% não souberam responder.
Outro dado de avaliação foi a qualidade do ensino, onde os
resultados mostraram que 86,3% consideraram ruim;
11,3% consideram este item inexistente e 2,5% dizem ser
regular.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 100% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno, dessa forma a falta de formalidade
fica visível nesse aspecto questionado. Questionados sobre
as características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme e nenhum
em áreas inundáveis. Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente
outros, 100% dizem que a casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
50% dos entrevistados usam barco/balsa/lancha e 50%
canoa/bajara.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde vivem, 96,3% relatam que o
abastecimento de água é regular; 2,5% dizem ser bom e
1,3% consideram este serviço ruim.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas,
simbolizando dessa maneira uma péssima experiência dos
entrevistados com esse aspecto de caráter público.
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Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 38,8%
das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 33,8% responderam que
apenas 1 trabalha; 17,5% dos questionados disseram que 3
ou mais menores trabalham e 10% responderam que
apenas 2 menores contribuem com a renda familiar.
Quanto à renda familiar, 60% recebem menos de 1 salário
mínimo; 26,3% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos;
7,5% não possuem renda de 2 a 3 salários mínimos e ainda
há o percentual de 6,3% que não possui renda alguma.
Segurança pública
Dos entrevistados, 100% consideram a
segurança pública inexistente. Esses dados mostram que os
entrevistados não possuem uma boa experiência com esse
aspecto social.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 100% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que, apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 97,5% responderam que participam às vezes
e 2,5% responderam participar na maioria das vezes. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 53,8% não participariam
46,3% sim.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (48,8%) o
aspecto mais importante é a criação de cursos
profissionalizantes; para 28,8% o item mais importante é o
atendimento á saúde; 11,3% consideram a assistência
social; 10% a qualidade do ensino e apenas 1,3%
responderam considerar o atendimento aos portadores de
deficiência.
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Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 100% consideram programação cultural
um ponto importante, mostrando que essa é uma
necessidade proeminente, pois como os dados mostram, foi
unanime as considerações quanto a necessidade de
programações que visem a disseminação da cultura.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultado foi que
100% consideram os rios e lagos.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS
ESCOLAS
PÚBLICAS – PEDEOP
a) Local de trabalho: nestas escolas a maioria
dos docentes são homens (66,7%) de faixa etária variando
entre 18 a 40 anos, sendo que todos são contratados,
apresentando estes 0 a 10 anos trabalhando a partir de
contrato (100%), lecionam nas séries iniciais do ensino
fundamental (50%) e do ensino médio (50%), atuam em
turmas multisseriadas e não exercem outra atividade na
escola e nem lecionam em outras escolas.
b) Formação e motivação: A metade dos
professores está cursando uma graduação, sendo a maior
parte (100%) do tipo licenciatura plena, distribuídos em
cursos de história, matemática e informática (33,3% cada).
Em relação à instituição todos cursam em unidades
privadas e de forma presencial. Quanto à formação
continuada, a maioria (60%) respondeu ter participado de
cursos de capacitação em instituição privada de forma
presencial e consideraram adequados (60%) os programas
das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (50% importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
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estado e município, falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (50% muito importante), falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de
compromisso institucional com a formação docente, falta
de vontade e motivação pessoal, falta de programas de
incentivos por parte das secretarias de educação (75%
muito importante); 4º) falta de possibilidades operacionais
em função da distância, falta de tempo em função de
composição de carga horária em duas ou mais escolas
(50% importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (100% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
de interesse (80% muito importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola, temáticas novas e/ou
diversificadas, interesse pessoal, melhoria do desempenho
profissional (100% muito importante); 4º) Incentivo por
parte da Secretaria de Educação (40% muito importante).
Todos desejam a oferta de cursos e os indicados
foram: especialização em gestão, formação de professores,
informática técnica, comunicação, relações humanas,
especialização em letras e orientação e supervisão escolar
(14,3% cada).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos,
qualificação e atualização de conteúdos específicos,
número adequado de alunos em sala de aula, (60% muito
importante); 2º) Recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratório, tempo destinado à
disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
melhores salários, salas de aula adequadas, trabalhar em
um só local articulação entre alunos, professores e
gestores, bom desempenho dos alunos, possibilidade de
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assumir cargos administrativos, atuação em processo de
gestão participativa (100% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação
professor-aluno, merenda escolar, salas de aula adequadas
(80% muito importante); 2º) convívio social, programas
e/ou projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino
voltada para a memorização do conteúdo, integração dos
espaços de cidadania escola-comunidade, maior inclusão
social, facilidade de acesso a informação via internet,
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer,
aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, acesso a fontes bibliográficas variadas,
facilidade de deslocamento para a escola (60% muito
importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 80% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que receberam, incorporam-nas em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
tema indicado: ética, pluralidade cultural, meio ambiente,
saúde e orientação sexual. São trabalhados integrados aos
conteúdos disciplinares, em parceria com outras
disciplinas, sendo que na escala de associação de
densidade temos: Estudos Amazônicos (22,2%), seguido
de Ciências, Matemática, Química, Biologia, Português,
Geografia e História. Os professores afirmaram não
trabalhar temas transversais em parceria com outras
instituições. O curioso é que a maioria (62,5%) dos
entrevistados alegou desconhecer o projeto político
pedagógico da escola, e por conta disso, não sabem se ele
contempla os temas transversais. Todos se sentem
motivados em participar desses eventos, e a maioria dos
alunos estaria motivada a participar (80% alta),
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principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º)
Violência (doméstica, escolar, gangues, etc) 2º) meio
ambiente da região (floresta amazônica, biodiversidade),
problemas ambientais locais (desmatamento, enchentes,
lixo, endemias, etc), problemas ambientais globais, cultura
regional (música, dança, festas, literatura, etc), saúde do
corpo e saúde mental, bem estar social (família, religião,
preconceitos, etc), (60% muito importante); 3º) doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (40%
muito importante ou importante); 4º) Saúde (doenças
crônicas, câncer, diabetes, hipertensão, etc) (60% muito
importante); 5º)questões étnicas (indígenas, quilombolas,
etc) (80% muito importante); 6º) violência sexual
(pedofilia, exploração sexual, etc), equipamentos
tecnológicos e eletrônicos, cultura globalizada (hip hop,
funk, grafite, etc), (40% muito importante ou importante);
7º) vestuário e veículos (80% importante); 8º) profissão,
renda e emprego, línguas locais (oriundas das famílias
tupi-guarani, jê, karib) (100% muito importante). No
contexto escola-comunidade os principais temas
mencionados como importantes para serem trabalhados
transversalmente foram: meio ambiente (66,7%) e
educação sexual com os indígenas (33,3%).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir sala de aula, biblioteca e laboratório de informática
para seu uso cotidiano. A maioria (57,1%) alegou usar
costumeiramente as salas de aula. Como não existem
outros espaços como sala multimídia, as questões
referentes a esse item não foram assinaladas. Todos os
entrevistados afirmaram não usar recursos de tecnologia da
informação e comunicação e não utilizam recursos de
informática e da internet como apoio às atividades de suas
disciplinas. Não há captação de projetos pela escola, não
há materiais audiovisuais de apoio pedagógico, nunca
receberam cursos de capacitação para uso de materiais
audiovisuais de apoio didático e por conta disso, nunca
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usaram materiais audiovisuais. Para suprir essa
necessidade os professores produzem seu próprio material
didático com recursos disponíveis em seu ambiente
(rochas, plantas, animais, etc).
Com relação à biblioteca e sala de leitura
alguns professores afirmaram que o seu acervo
bibliográfico é adequado (50%), composto principalmente
de: literatura infantil, literatura juvenil, literatura brasileira
(18,2% cada), livros didáticos (13,6%), literatura de
autores regionais e jornais e revistas (9,1% cada), literatura
estrangeira, livros paradidáticos e mapas e atlas (4,5%
cada). A maior parte (80%) afirmou que os alunos não
utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de sua
disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (80%) categoricamente serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Secretaria Municipal de
Educação (80%) e utilizados pelos professores (80%).
Além destes, outros livros são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares
(38,5%) e que têm como critério principal empregado para
a adequação dos conteúdos (57,1%). O fato de
contribuírem parcialmente (60%) para o alcance dos
objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam
parcialmente em sua maioria (60%) a metodologia de
ensino centrada na memorização e oferecerem questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos
(60%), são parcialmente ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação (60%), privilegiam de forma parcial
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (60%) e estão parcialmente defasados em relação
à dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem (60%),
muito embora, estimulem a multidisciplinaridade (60%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (60%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
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(60%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (40%), aprofundando parcialmente os
conteúdos trabalhados em sala de aula (60%), contemplam
a realidade e os elementos culturais locais (60%) e estão
adequados às orientações curriculares oficiais (80%).
PLANO DE AÇÃO
A escola não participou do plano de ação.
Em função disso, PLANO DE AÇÃO foram sugeridas, em
função dos resultados obtidos, destacando-se:
- Construção de estação de tratamento de esgoto;
- Implantar de programas de educação
ambiental, sexual e de saúde;
- Incentivar preservação da cultura e costumes
da região por meio;
- Incentivo de criação de postos de saúde,
hospitais e unidades de pronto atendimento (UPA)
- Oferta de cursos e treinamento em áreas de
interesse da comunidade.
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CROQUI
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF BORUM BEMPO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15528910
EMEF BORUM BEMPO
Infantil e Ensino Fundamental
JACAREACANGA
TAPAJÓS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
Com o resgate da memória vamos poder
conhecer um pouco mais sobre esta comunidade indígena
Aldeia Porto, podendo compartilhar as diversificações
encontradas nela através de, costumes, crenças, artes,
histórias e patrimônios.
Patrimônio Histórico
Como patrimônio histórico desta comunidade
temos uma casa construída pelo primeiro morador
chamado Tiago Caetano Kabá Munduruku, construída
aproximadamente à 20 a 30 anos atrás feita de barro, talas
de buriti e palha, este morador reside até os dias atuais
nesta mesma comunidade na opinião do mesmo esta casa
representa para ele e para a comunidade um patrimônio
histórico, pois a mesma tem vários significados e histórias
acontecido nela (Figura 521).

Figura 521. Casa construída pelo Primeiro
Morador da Comunidade
Patrimônio Cultural
O patrimônio cultural desta etnia indígena
chamados de Munduruku, é muito rico em costumes e
crenças; (Comidas, religiões, lendas, cantos, artes,
linguagem, superstições, rituais e festas). Baseado nas
histórias dos moradores da Aldeia Porto veja alguns
costumes. Temos as vestes, acessórios e armas que são
feitas manualmente com materiais naturais vindo da
floresta, sendo confeccionado pelos próprios indígenas nas
suas aldeias. Essa tradição já vem de muitos anos atrás
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desde seus antepassados, a habilidade de confeccionar os
artesanatos vem de geração para geração. Sempre seguindo
os costumes de que os mais velhos têm o dever de ensinar
os mais novos.

Figura 522. Patrimônio Cultural
Fonte: Pedroso, Elielson da Silva
Patrimônio Natural
Como patrimônio natural temos como maior
patrimônio o rio kabitutu e o campo natural localizado
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nesta comunidade; O Rio Kabitutu têm uma grande
importância para esta comunidade pois é o único meio de
acesso a cidade e a outras aldeias distantes. Este rio tem
uma grande história, pois o mesmo serviu para o acesso
dos seringueiros e para os extrativista, por volta da década
de 80. Nos dias atuais este rio não têm mais peixes devido
à pescaria excessiva dos indígenas com uma raiz chamada
de timbó, onde o mesmo mata todas as espécies aquáticas
existente neste rio. O campo Natural de acordo com os
moradores desta comunidade ele fica localizado
exatamente a 30 minutos distante da aldeia, neste campo
podemos encontrar várias espécies de animais.
De acordo com os mais antigos da aldeia este
campo serviu de batalha de indígenas das etnias
mundurucus e caiapó há algum tempo atrás. Esta batalha
teve como vencedores a etnia mundurucu, fazendo com
que a etnia caiapó se retirasse dessa região, então nos dias
atuais só existir o povo mundurucu neste local.

Figura 523. Patrimônio Natural. Fonte:
Pedroso, Elielson da Silva
Memória Viva
Como memória viva temos o morador mais
antigo desta comunidade o Sr. Tiago Caetano Kabá
Munduruku, onde o mesmo conta algumas histórias
acontecida nesta comunidade deste de sua chegada a este
local, uma história bem interessante que o mesmo conta é
que pela a redondeza desta comunidade aconteceu uma
guerrilha entre as Etnias Munduruku e Caiapó, este
acontecido foi antes deste morador chegar nesta
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comunidade, pois ele ficou sabendo desta história através
de alguns moradores mais antigo daquela redondeza. Um
outro acontecimento histórico que é grande importância
para essa comunidade foi a relação dos indígenas com os
extrativistas, esta relação foi amigável de ambas as partes,
os extrativistas ajudaram os indígenas na melhor forma
possível para que eles pudessem trabalhar na área deles,
pois sabemos que esta área é uma área indígena, mas
passado aproximadamente uns 10 anos depois os
extrativistas tiveram que se retirar daquela região.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto).
Lixo: Na Escola Municipal de Ensino
Fundamental Borô Bempô, 100% das pessoas questionadas
responderam não usufruir da coleta de lixo. O destino do
lixo produzido e não coletado 13,3% é queimado e 86,7%
é despejado na mata.
Água: As respostas dizem que 100% do
abastecimento é feito através de rio açude, lago, igarapé ou
nascente. 100% dos entrevistados dizem receber água sem
tratamento.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto, com isso, 100% dos
entrevistados despejam o esgoto a céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade: 46,7% não sabe
ler/escrever; 6,7% sabe ler/escrever, mas não frequentou a
escola; 13,3% possui o ensino fundamental incompleto
26,7% possui o ensino fundamental completo e 6,7%
possuem o ensino médio incompleto.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
doenças respiratórias (30%); Diarreia (50%); malária
(20%).
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As declarações mostram que 93,3% das pessoas
recorrem aos agentes comunitários de saúde e 6,7% a
curandeiros/benzedeiras.
Quanto ao atendimento de saúde, 100% dizem
ser ruim. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 100% dos entrevistados declararam não
existir.
Quando questionados sobre a assistência social,
100% dizem não existir. Outro dado de avaliação foi a
qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
80% consideram este item regular; 20% julga ser ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 100% não possuem o documento de propriedade do
terreno. Questionados sobre as características do terreno,
100% dos entrevistados responderam que vivem em área
de terra firme. Já quando foram questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros,
100% dizem que a casa onde moram é própria.
4.2.5. Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
utilizam: barca/balsa/lancha (40%); canoa/bajara (60%).
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 100% dizem não existir.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram não existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
93,3% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 6,7%
responderam que 1 apenas trabalha. Quanto à renda
familiar, 60% recebem de 1 a 2 salários mínimos; 40%
recebem mais de 2 a 3 salários mínimos.
Cultura e lazer
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Segurança pública: dos entrevistados, 100%
dizem não existir segurança publica na comunidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 100% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 33,3% dizem que nunca participam; 60%
participam as vezes e 6,7% participam na maioria das
vezes. E quando perguntados se participariam de projetos
que beneficiariam sua comunidade: 53,3%, sim; 26,7%,
não e 20% talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (100%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 66,7% consideram áreas de
lazer/esportes; 33,3% programação cultural. Também
foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 40% consideram áreas verdes; 33,3% rios e
lagos; 26,7% a qualidade do ar.
PLANO DE AÇÃO

Realizar a coleta seletiva do lixo;

Construir um aterro controlado;

Aumentar a limpeza urbana e coleta de
lixo;

Criar cooperativas de catadores de lixo
para reciclagem;

Providenciar abastecimento de água
tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de
água potável para os alunos;
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Elaborar
a
manutenção
dos
abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na
comunidade.

Construir novos poços artesianos para
atender as famílias do município;

Implantar estação de tratamento da rede
esgoto;

Criar sistemas de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas

Incentivar
projetos
de
extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;

Incentivar em programas de educação de
jovens e adultos em ensino tecnológico;

Criar projetos para educação na área da
orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas
escolas;

Instalar meios de transportes escolares
para os estudantes que apresentam dificuldades de acesso à
escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF JULIANO KIRIXI
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:

15543803
EMEIF JULIANO KIRIXI

Nível Ensino:

Ensino Fundamental

Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

JACAREACANGA
TAPAJÓS
RURAL DE TERRA FIRME

1593

RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
Como patrimônio cultural tem-se a casa
construída a aproximadamente 30 anos, em barro, talas de
buriti e palha, pelo primeiro morador chamado Tiago
Caetano Kabá Munduruku, tendo a mesma vários
significados tantoo para Sr. Caetano como para a
comunidade.
Por pertencerem à etnia Munduruku, a aldeia é
muito rica em patrimônio cultural, ppois os costumes e
tradições são preservados pelos moradores, como vestes,
acessórios e armas confeccionados com material
originados na floresta, seguindo o costume de os mais
velhos ensinarem os mais novos.
O maior patrimônio natural da aldeia é o Rio
Kabitutu, o único que dá acesso à cidade e às demais
aldeias, tendo servido de acesso a seringueiros e
extrativistas na década de 80. Hoje o rio não produz mais
peixes devido à pescaria excessiva dos indígenas com
juma raiz chamada timbó que mata as espécies aquáticas
dos rios. No campo natural da comunidade localizado a 30
minutos da aldeia, são encontradis várias espécies de
animais e vegetais originários da floresta. Os mais antigos
relatam que aí ocorreram muitas batalhas entre etnias
munduruku e caiapó.
Sr. Caetano também relata a relação amigável
que seu povo sempre teve com os extrativistas, pois estes
muito ajudaram os indígenas. Há cerca de 10 anos, os
extrativistas tiveram que sair da comunidade por causa da
demarcação das terras.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto).
Lixo: Na escola, 5,7% dos entrevistados
consideram a coleta de lixo boa; 2,9% consideram
regulares; 5,7% dizem ser ruim; 85,7% dizem não existir.
O destino do lixo produzido e não coletado: 42,9% são
enterrados; 57,1% são queimados.
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Água: As respostas dizem que 100% do
abastecimento são feito através do micro abastecimento
comunitário (poço artesiano). 100% dos entrevistados
dizem receber água com tratamento, e 100% utiliza a
cloração para fazer o tratamento.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto, com isso, 37,1% dos
entrevistados despejam o esgoto na fossa séptica; 45,7%
utilizam o sumidouro; 2,9% utilizam a rede comunitária;
14,3% despejam o esgoto a céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade: 17,1% não sabe
ler/escrever; 11,4% sabe ler/escrever, mas não frequentou
a escola; 48,6% possui o ensino fundamental incompleto
2,9% possui o ensino fundamental completo e 11,4%
possuem o ensino médio incompleto; 2,9% possuem o
ensino médio completo; 5,7% possuem o ensino superior
incompleto.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
verminoses (19,1%); doenças respiratórias (2,9%);
Diarreia (32,4%); malária (45,6%).
As declarações mostram que 100% das pessoas
recorrem ao posto de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 100% dizem
ser bom. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 2,9% dizem ser regular; 5,7% consideram
ruins; 88,6% dos entrevistados declararam não existir e
2,9% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
22,9% consideram regulares; 25,7% consideram ruins;
48,6% dizem não existir e 2,9% não souberam responder.
Outro dado de avaliação foi à qualidade do ensino, onde os
resultados mostraram que 100% consideram ser bom.
Habitação
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Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 94,3% não possuem o documento de propriedade do
terreno e 5,7% não souberam responder. Questionados
sobre as características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 100% dizem que a casa onde
moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
utilizam: barca/balsa/lancha (50%); canoa/bajara (50%).
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 48,6% dizem ser regular;
11,4% consideram ruins e 40% dizem não existir.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram não existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração de emprego
e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
25,7% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 65,7%
responderam que um apenas trabalha. Quanto à renda
familiar, 20% não possuem renda; 68,6% recebem menos
de um salário mínimo; 8,6% recebem de 1 a 2 salários
mínimos; 2,9% recebem mais de 3 a 5 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 17,1%
consideram bom; 2,9% dizem ser regular; 14,3%
consideram ruins; 65,7% dizem não existir.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 82,9% disseram que sim; 14,3% gostam
parcialmente e 2,9% não souberam responder, isso chama
atenção ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,

1596

quando perguntados com que frequência à família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 77,1% dizem que nunca participam; 22,9%
participam às vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade: 25,7%, sim; 74,3%, não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (100%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 51,4% consideram áreas de
lazer/esportes; 48,6% programação cultural. Também
foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 45,7% consideram áreas verdes; 45,7%
consideram praias/ balneários e 8,6% consideram a
qualidade do ar como sendo a mais importante.
PLANO DE AÇÃO

Realizar a coleta seletiva do lixo;

Construir um aterro controlado;

Aumentar a limpeza urbana e coleta de
lixo;

Criar cooperativas de catadores de lixo
para reciclagem;

Providenciar abastecimento de água
tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de
água potável para os alunos;

Elaborar
a
manutenção
dos
abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na
comunidade.

Construir novos poços artesianos para
atender as famílias do município;

Implantar estação de tratamento da rede
esgoto;

1597


Criar sistemas de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas

Incentivar
projetos
de
extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;

Incentivar em programas de educação de
jovens e adultos em ensino tecnológico;

Criar projetos para educação na área da
orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas
escolas;

Instalar meios de transportes escolares
para os estudantes que apresentam dificuldades de acesso à
escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF CARMEM VALENTE
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:

15581446
EMEF CARMEM VALENTE

Nível Ensino:

Ensino Fundamental

Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

JACAREACANGA
TAPAJÓS
URBANO
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
Patrimônio Histórico
Sabe-se que outrora havia um campo onde
muitas pessoas nos finais de tarde jogavam bola, porém na
gestão do prefeito Eduardo Azevedo no ano de 2008, foi
construída neste local a primeira praça hoje denominada
Cristina Ribeiro (Figura 524), com algumas formações
para tentar organizar a mesma, bem como na arquitetura o
coreto, barracas de vendas, parque infantil, quadra de
esportes e passarelas para passeios. Esta é considerada
como um ponto turístico até os dias atuais, por moradores
e turistas. Recentemente a mesma passou por uma reforma
de pintura e reparos, dando um ar de beleza e atração.

Figura 524. Praça Cristina Ribeiro na cidade de
Jacareacanga-Pará
Outro monumento que merece destaque é a
primeira escola a ser construída em Jacareacanga, a escola
Haroldo Coimbra Veloso, construída por volta da década
de 80, onde os primeiros passos educacionais foram dados
no município, e que pode-se dizer que teve grande
relevância para o município (Figura 525). Hoje a escola
serve como anexo à escola de Ensino Fundamental Maria
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Emília, atendendo turmas de 1º ano, em 6 salas as quais a
pessoas possui.

Figura 525. Primeira Escola de Jacareacanga
Jacareacanga-Pará
Fonte: Pesquisadores 2012
Patrimônio Cultural
Das manifestações sociais e culturais podemos
citar as datas cívicas como 07 de Setembro, as festas
Juninas a feira cultural indígena que dar-se no dia 19 de
Abril, e a festa do aniversário da cidade, que tornaram-se
tradição na cidade, e todos os anos são feitas festas
comemorações para esses dias. Na Figura 526 abaixo
pode-se observar uma dessas comemorações no ano de
2011, mostra o indígena que comemora seu dia
caracterizado mais faz parte de uma escola, e como na
festa são feitas competições este sendo vencedor de uma
dessas, recebe então o troféu.
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Figura 526. Índio recebendo premiação na
comemoração do dia 19 de Abril
Na foto abaixo pode-se observar índios
caracterizados, na festa de comemoração ao dia do índio,
demonstrando a verdadeira cultura indígena Munduruku.
Esta data é muito festejada na cidade de Jacareacanga,
como a cultura indígena é muito evidente, pois a etnia
prevalece na região.
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Figura 527. Índio Munduruku caracterizado na
festa municipal de comemoração do dia do índio
Outra festa muito marcante no município é a
festa Junina realizada pelas Igrejas Católicas São Pedro e
Santo Antônio, com o apoio das escolas e comunidade em
geral e escolas que fazem desta uma das festas mais
esperadas da localidade. Abaixo pode-se observar na festa
da Escola Carmem Valente algumas apresentações de
danças típicas desta época, apresentações de quadrilhas e
danças.
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Figura 528. Apresentação cultural grupo o grito
e apresentação Festa Junina Quadrilha
Patrimônio Natural
O território Natural de Jacareacanga é muito
diversificado, tendo uma vasta vegetação, bem como
igarapé e rios. Vale registrar aqui que o município é
banhado pelo Rio Tapajós, dando acesso para diversos
Rios como o Rio Cururu e rio Cabitutu. Por fazer divisa
com o estado do Mato Grosso e Amazonas tem ligação
direta com o rio Juruena e o Rio Teles Pires.
Abaixo
demonstraremos
o
Igarapé
Sonrisal(Figura 529), principal Ponto Turistico dos
banhistas dando acesso ao bairro São Francisco como
ponto de passagem.

Figura 529. Igarapé Sonrisal
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Outra visão panorâmica do espaço natural de
Jacareacanga é a vista do Alto das Montanhas, onde
podemos perceber a grandeza de sua existência, uma vez
que por tratar-se de uma cidade tecnicamente nova o seu
crescimento evolui mesmo que em passos lentos, e pode-se
observar que dentro da cidade ainda predominam árvores e
matas nativas, como: castanheiras, açaizeiro, buritizeiros,
entre outros (Figura 530).

Figura 530. Jacareacanga vista do alto da
Montanha
Rio que dá acesso ao Igarapé Sonrisal, dando
entrada para a cidade, este é muito utilizados pelos
pescadores da região, e o extrativismo de minérios. É
graças a existência principalmente de ouro este acaba por
atrair um grande contingente de garimpeiros que veem
nesta atividade a possibilidade de lucro. E vale registrar
que esta atividade ascende a econômico do município de
Jacareacanga. Abaixo pode-se observar uma pequena
elevação de praia, que muitas vezes são modificadas, por
ação de balsas e dragas de garimpo que removem a terra
causando os chamados “arrotos” (Figura 531).
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Figura 531. Rio Tapajós em Jacareacanga, com
uma pequena formação de praia
Nesta pode-se observar uma área ainda
preservada pelo fato de a região possuir reservas
ambientais, como a dos Indios Munduruku e a Reserva
Militar. Destacando que nesta época o verão estava
acontecendo deixando a mostra praias naturais e pedrais
muito comuns nesta região (Figura 532).

Figura 532. Mata Ciliar no Rio Tapajós em
Jacareacanga
Memória Viva
A zona urbana de Jacareacanga é constituída por
cinco bairros. Destes, apenas três foram pesquisados,
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bairro São Pedro, bairro Bela vista, bairro centro. Em
conjunto e somados com a zona rural, agrega em seu
território 16.000 habitantes, dos quais 70% da população é
indígena que se mistura com as demais descendências.
Neste sentido, a abordagem teórica da pesquisa
realizada em novembro de 2012 baseia-se nos relatos de
experiências afins advindas de antigos moradores
pertencentes ao cenário local e regional dentro de um
contexto sócio político e econômico do município.
Bairro São Pedro
Entrevistado: Moisés Gonçalves dos Santos (
74), ao lado de sua esposa a senhora Isabel Rodrigues (70).
Chegaram em Jacareacanga por volta de 1980, e se
instalaram neste bairro, e são considerados assim os
primeiros moradores do bairro, dividindo o espaço com
mais duas famílias que lá se encontravam , a família do
senhor Otávio e do senhor Edmundo Crixi . Construíram
suas casas de barro cobertas de palhas, em meio a uma
mata fechada onde predominavam o sapé e árvores
campestres, como a macaúba e o tucumã.
Por morar há 30 anos naquela localidade
conhece a história do município como ninguém pois
acompanhou de perto seu processo de desenvolvimento o
que faz tornar-se um dos moradores mais antigos do
bairro. Vale ressaltar que na época as famílias que lá se
instalavam eram acompanhadas e orientadas pela
professora Maria Emília, a primeira professora do
município de Jacareacanga. A mesma determinava os
limites do espaço para se construir às moradias das
famílias que chegavam. O bairro São Pedro evoluiu aos
poucos e a formação das ruas não aconteceu de forma
organizada, e muitas delas eram interrompidas por
construções de casas, plantações e campo para a criação de
gado, desviando assim o alinhamento das mesmas. Esse
processo migratório permaneceu por vários anos, e a
medida que crescia, cresciam também as expectativas dos
moradores em relação as suas reais necessidades. Percebe-
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se que a mudança aconteceu de fato muita coisa mudou de
lá para Cá aumentou o número de moradores causando um
movimento intenso que chega a incomodar.

Figura 533. Primeiro hospital público de
Jacareacanga
Quando as pessoas adoeciam eram
atendidas por médicos estrangeiros que vinham da Suíça e
permaneciam na comunidade por um determinado tempo.
O atendimento era feito por profissionais especialistas
encaminhados pela FAB (Força Aérea Brasileira) no
antigo hospital (Figura 533) que hoje serve como casa de
apoio aos índios, (CASAI).
As manifestações culturais eram de cunho
religioso organizadas pelos próprios moradores, que
realizavam os eventos em suas próprias residências, a mais
importante é a festa do São Pedro realização pela religião
católica que até os anos atuais e comemorados dentro
comunidade no mês de junho considerado o padroeiro do
bairro. A festa se iniciou com algumas atrações que se
perderam com o tempo, exemplo o mastro enfeitado com
frutas e mantimentos acompanhado de uma bandeira no
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topo com a imagem do santo, e ao seu redor os moradores
em forma de círculo tornavam-se dançarinos em devoção
ao santo. A novena e as quadrinhas dirigidas pelo Frei e as
antigas senhoras, sempre fizeram parte da festa na
comunidade.
Os devotos construíram um barracão coberto de
palha para realizar a programação que após alguns anos foi
substituído por um prédio construído em alvenaria que é a
igreja católica e o barracão comunitário onde todos os anos
e realizado a festa. Essa conquista deu-se com apoio do
governo local (Figura 534).

Figura 534: Igreja de São Pedro primeira Igreja
Católica de Jacareacanga
Segundo o senhor Moises o festejo de São
Pedro sempre foi considerado o evento mais importante e
significativo do bairro.
Como toda e qualquer comunidade as estórias e
os causos sempre estiveram presentes na memória dos
antigos moradores. E o que mais chamava atenção eram as
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causas de mortes que geralmente aconteciam entre os
garimpeiros que vinham dos garimpos e frequentavam as
boates, disputavam mulheres das casas noturnas
intimidando todos os moradores que presenciavam as
cenas tornando a localidade uma terra sem lei, essa era
uma rotina do lugar.
Diante de todas as situações a família do senhor
Moises gosta do bairro São Pedro, pois foi onde eles
construíram suas vidas e cresceram mantendo as tradições
de geração a geração que se repetem até hoje.
Bairro Centro
Entrevistada: Adácia Maria Mendes Dias
(56anos). Professora e moradora do bairro há 40 anos,
construiu sua família no bairro e conhece seu
desenvolvimento por ser filha da família que primeiro
habitou o lugar, depois da família da entrevistada
chegaram no bairro outras pessoas como Suzana e João
Mota (falecido) quem também acompanhou a fundação do
local.
Quando a senhora Adácia chegou para residir no
bairro existia uma mata virgem um território demarcado
pela FAB (Força Aérea Brasileira). As primeiras casas
eram feitas de barro e palha, os moradores andavam por
varetas para chegar em suas casas. Depois de um tempo
apareceu o primeiro comercio do bairro que pertencia a
senhora Rilda Queiros, assim o centro foi se
desenvolvendo sendo construída a delegacia feita de pau
apique, a igreja católica devota do Santo Antônio onde se
iniciou as manifestações culturais dos moradores do lugar,
e clubes que não existem mas que também faziam parte
bairro centro
Entrevista
Bairro: Bela Vista
Nome: Pedro Rodrigues da Silva
Vindo do Ceará já trabalhou na área de garimpo
e nos Seringais da região
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Mora na cidade de Jacareacanga á 12 anos
localizado especificamente no Bairro Bela Vista.
Quando chegou no bairro as residências que
existiam eram três, somando com a sua apenas 4 família
moravam no bairro, pessoas vindas da área indígena,
garimpos e outras regiões do Brasil como Maranhão, no
bairro não existia ruas e se encontrava animais selvagem,
para chegar até a sua casa que eram construídas com
madeiras e palhas o senhor Pedro conhecido como
“Canarinho” andava por uma passagem chamada de
vareta.
Há 12 anos o bairro era um lugar tranquilo com
apenas vegetação natural com a presença de um igarapé
que corta o bairro. Hoje sendo um dos maiores bairros da
cidade tendo no mesmo mais de dez ruas com casas
construídas de alvenaria e madeira ocorrendo assim o
desenvolvimento, que acabou gerando poluição e violência
para os moradores (droga, prostituição).
O bairro se desenvolveu, tendo uma escola de
ensino Médio chamada Haroldo Veloso a única no
município que atende toda a clientela de adolescentes da
cidade, uma igreja Assembleia de Deus a primeira religião
a surgir no bairro, tendo também a igreja Adventista do
Sétimo dia que está localizada no bairro bela vista.
O senhor Pedro citou em sua entrevista que o
mesmo não utiliza dos serviços hospitalares da cidade pois
quando fica doente faz remédios caseiros retirados de
plantas e orações para obter a cura de doenças.
O bairro Bela Vista e uma localidade da cidade
que não tem a presença de festejos pois os moradores que
lá habitam parte são evangélicos e o restante frequento os
eventos de bairros vizinhos.
Uma lenda que o morador citou foi a lenda
indígena do mapiguari um índio que virou um porco, uma
pessoa que vira animal carnívoro sendo o mesmo que ficar
encarcere dos moradores da aldeia ou devorara toda sua
tribo.
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O senhor Pedro Rodrigues da Silva em sua fala
comenta o quanto gosta de morar no Bairro Bela Vista.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto).
Lixo: Na escola, quando questionados sobre a
coleta de lixo, 21,7% dizem ser bom; 56,5% dizem ser
regular e 21,7% dizem que a coleta é ruim. Com isso o
destino dos resíduos é: 13% queimado; 43,5% é coletado
pelo serviço de limpeza (gari); 43,5% por caçamba de lixo.
Água: As respostas dizem que 40,9% que o
abastecimento é feito pela rede geral de distribuição;
31,8% por meio de micro abastecimento comunitário
(poço artesiano); 18,2% por meio de poço doméstico e
9,1% por Rio açude, lago, igarapé, ou nascente; 69,6% dos
entrevistados dizem que a água é tratada e 21,7% dizem
que a água é sem tratamento; 8,7% não souberam
responder. Destes, 56,3% filtram a água e 43,8% utilizam a
cloração para tratar a água.
Esgoto: Quando perguntados para avaliar sobre
a rede de esgoto, 4,3% dizem ser bom; 21,7% responderam
ser regular; 21,7% consideram ruim e 52,2% responderam
não existir rede de esgoto, com isso: 4,3% despejam na
rede geral; 73,9% utilizam a fossa séptica; 13% utilizam
sumidouro e 4,3% despejam a céu aberto/vala; 4,3%
despeja em outros lugares.
Educação (escolaridade)
Quanto a escolaridade: 65,2% possuem ensino
fundamental incompleto; 26,1% possuem ensino
fundamental completo; 4,3% ensino médio incompleto e
4,3% ensino superior completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
(3,1%) dengue; (3,1%) verminoses; (3,1%) doenças
respiratórias; (6,3%) hepatite; (15,6%) diarréia; (3,1%)

1612

outras viroses; (6,3%) problemas de coração; (6,3%)
problemas ósseos e/ou de articulação; (6,3%) diabetes;
(21,9%) Malária; (6,3%) febre amarela; (3,1%) outras
doenças e 15,6% disseram não haver casos de doença.
As declarações mostram que 4,2% recorrem aos
postos de saúde; 87,5% recorrem aos hospitais públicos;
4,2% utilizam os serviços de farmácias; 4,2% dos
entrevistados recorrem aos agentes comunitários de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 26,1%
consideram bom; 65,2% dizem regular e 8,7% consideram
ruim. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências: 8% consideram bom; 32% consideram
regular; 24% dizem ser ruim; 8% dizem não existir e 28%
não souberam responder. Quando questionados sobre a
assistência social: 30,4% consideram bom; 39,1%
responderam ser regular; 13% consideram ruim; 8,7%
dizem não existir e 8,7% não souberam responder. Outro
dado foi a qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 39,1% consideram bom; 56,5% consideram
regular; 4,3% consideram ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 43,5% dos entrevistados possuem o documento de
propriedade e 47,8% não possuem o documento de
propriedade do terreno e 8,7% não souberam responder.
Os dados mostram que 95,7% moram em terra firme e
apenas 4,3% moram em áreas inundáveis. 73,9% relataram
que a casa onde moram é própria; 17,4% moram em casa
alugada; 4,3% moram em casa cedida e 4,3% têm suas
casas por meio de outros procedimentos.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
usam: van/Kombi (3,3%); bicicleta (33,3%); ônibus
(3,3%); barca, balsa, lancha (3,3%); moto (23,3%); mototáxi (3,3%); a pé (26,7%); canoa/bajara (3,3%).
Meio ambiente
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Abastecimento de água: Com relação ao
abastecimento de água: 4,3% julgam ser bom; 43,5%
dizem ser regular; 26,1% dizem ser ruim; 13% dizem não
existir 13% dizem não existir.
Urbanização das ruas: 43,5% dizem ser
regular; 34,8% julgam ser ruim; 8,7% dizem não existir;
13% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebemos que na
maioria das famílias (69,6%) os menores de 18 anos não
contribuem com o sustento familiar, apenas 17,4% tem um
menor que contribui; 8,7% tem dois menores que
contribuem e 4,3% tem três ou mais menores que
contribuem. Quanto a renda familiar: 13,6% não possuem
renda; 31,8% recebem menos de 1 salário mínimo; 22,7%
recebem de 1 a 2 salários mínimos; 27,3% recebem mais
de 2 a 3 salários mínimos mensais; 4,5% recebem mais de
3 a 5 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: 4,3% julgam ser bom;
69,6% dizem ser regular; 21,7% responderam ser ruim;
4,3% não souberam responder.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 69,6% disseram que sim, mostrando assim;
26,1% gostam parcialmente e 4,3% não gostam. Apesar de
todas as dificuldades a maioria gosta do local onde vive.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 39,1% responderam que
nunca participam; 56,5% responderam que as vezes
participam e 4,3% na maioria das vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 65,2% participariam; 8,7% não
participaria e 26,1% talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
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Para a maioria dos entrevistados (69,6%) o
aspecto mais importante é o atendimento de saúde; 13%
consideram o atendimento ao portador de deficiência como
sendo o mais importante; 13% a creches e 4,3% a cursos
de qualificação profissional.
Ainda sobre o que os
entrevistados consideram mais importante: 4,3%
consideram áreas de esporte e lazer; 8,7% programação
cultural; 4,3% limpeza de ruas e terrenos; 82,6% segurança
pública. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 47,8% consideram áreas
verdes; 13% arborização das ruas; 4,3% rios e lagos;
34,8% qualidade do ar.
PLANO DE AÇÃO

Realizar a coleta seletiva do lixo;

Construir um aterro controlado;

Aumentar a limpeza urbana e coleta de
lixo;


Criar cooperativas de catadores de lixo
para reciclagem;

Providenciar abastecimento de água
tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de
água potável para os alunos;

Elaborar
a
manutenção
dos
abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na
comunidade.

Construir novos poços artesianos para
atender as famílias do município;

Implantar estação de tratamento da rede
esgoto;

Criar sistemas de drenagem e manejo de
aguas pluviais urbanas
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Incentivar
projetos
de
extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;

Incentivar em programas de educação de
jovens e adultos em ensino tecnológico;

Criar projetos para educação na área da
orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas
escolas;

Instalar meios de transportes escolares
para os estudantes que apresentam dificuldades de acesso à
escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF GETULIO VARGAS
Informações Básicas
Código INEP: 15000346
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

EMEF GETULIO VARGAS
Ensino Fundamental
JURUTI
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL - DSA
Desenvolvimento Econômico e Social
Nessa comunidade somente uma pessoa é
economicamente ativa em 68% dos domicílios, sendo que
nestas 91% possuem menores de 18 anos que não
contribuem par ao sustento familiar. Outro ponto a ser
considerado, é que 37,6% das famílias recebem menos de
um salário mínimo por mês (37,3%). Sendo que, outras
rendas (34,5%) são oriundas de bolsa família.
Saneamento Básico
Mais de 97% dessa comunidade tem seu
abastecimento de água realizado por micro sistema de
abastecimento comunitário e essa água não tem
tratamento.
Cerca de 63% do esgoto é lançado em fossas
sépticas e 45% é jogada a céu aberto.
O lixo produzido nessa comunidade é
acondicionado em recipientes abertos (93,7%), e ao final o
lixo é queimado, pois não se faz qualquer tipo de
reaproveitamento desse material.
A população declaram também a ausência de
redes de esgoto e coleta de lixo. Além disso, cerca de 67%
da população consideram o abastecimento de água o ponto
mais importante, seguido da limpeza de ruas e terrenos.
Educação
Cerca de 45% dos entrevistados nessa
comunidade possuem ensino fundamental completo,
porém, não foi registrado a presença de analfabetos.
A comunidade é servida pela integralmente pela
rede pública de ensino, sendo que 86% da população
considera o serviço bom, e destacam que não existe curso
de qualificação profissional.
Os comunitários consideraram o atendimento a
saúde como um serviço muito importante (79,3%).
Saúde
Nos últimos 12 meses ocorreram casos de
doenças como diarreia (47%) e outras enfermidades, sendo
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que em 38,5% não houve ocorrência de doenças (35,5%).
Em casos de doenças, a população busca o atendimento em
postos de saúde público, e desses 73% consideram esse
serviço bom. A comunidade registra que não existe
atendimento de creches e nem atendimentos para
portadores de necessidades especiais.
Habitação
A maioria das residências são próprias e
possuem de duas a três pessoas (36%), porém nessas
residências 57,7% não tem documento de propriedade. A
comunidade está localizada em áreas de terra firme
(100%), e em sua maioria (63,1%) são construídas com
madeira e não possuem sanitários internos (76,6%).
Constatou-se ainda que 100% das residências possuem
abastecimento de energia elétrica por companhia
distribuidora.
Transporte
Na maioria das vezes o deslocamento é realizado
por bicicletas (20,9%), seguido de ônibus (20,2%), motos
(15,1%), automóveis (13%) ou a pé (12,5%).
Meio Ambiente, cultura e lazer
A maioria da população aprova a urbanização,
bem como a arborização das ruas, e critica a falta de coleta
de lixo, a falta de rede de esgoto, a precariedade no
abastecimento de água e as poucas áreas verdes.
A população relata a presença de áreas verdes,
mas critica a falta de programação cultural. E em algumas
áreas há balneários bons para servir os comunitários
(58,6%). Os entrevistados destacam a boa qualidade dos
rios (82,9%) e a qualidade do ar (81,1%).
Registram ainda, que clubes e quadras de
eventos são considerados bons (36,9) e, pela primeira vez
nas comunidades rurais, a população considera de muita
importância a existência de bibliotecas (45,9%). Além
disso, os moradores declara que a associação de moradores
(45,9%) e a atuação social das igrejas (27,9%) são muito
importantes para a comunidade.
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Dentre os meios de informações disponibilizados
a essa comunidade, a televisão (51,2%) e radio canal
aberto (37,6%) são os mais utilizados.
Cidadania
Das residências amostradas mais de 28%
registram de três ou mais menores de 18 anos. E desses,
mais de 94% possuem certidão de nascimento.
Em casos de problemas a comunidade costuma
recorrer a lideranças comunitárias (61,3%) e somente
35,1% recorrem ao poder público.
Todos os moradores declararam gostar de morar
na comunidade, e mais de 96% consideram esse convívio
bom ou satisfatório, fato que estimula a participação em
projetos sociais (92,8%).
Visão de futuro
Cerca de 79% da população considera os
serviços de atendimento a saúde (79,3%), abastecimento
de água (67,6%) e coleta de lixo como os quesitos mais
importantes a serem disponibilizados para a comunidade.
Os entrevistados destacam ainda a preocupação com a
segurança pública (84,7%) e com a qualidade do ar
(69,4%).
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS –
PEDEOP
Identificação e Vínculo
A Escola Municipal de Educação de Infantil
Getúlio Vargas, localizada na Comunidade São Pedro, no
Município de Juruti/PA, teve por professores responsáveis
Eucione Andrade e Vilma da Silva Paes.
Aplicaram-se 07 (sete) questionários aos
professores, sendo 03 (três) homens e 04 (quatro)
mulheres, com idades de 18 a 30 (57.1%), 31 a 40 (28.6%)
e 41 a 50 (14.3%) anos, com tempo de serviço na
magistratura entre 02 a 05 (28.6%), de 06 a 10 (42.9%), de

1622

11 a 15 (14.3%) e de 21 a 25 (14.3%) anos, sendo que
destes, 57.1% são concursados e 42.9% contratados para
realizar as funções de docência.
Formação e Motivação
Questionados sobre qual segmentos na área da
educação desenvolvem suas docências, percebeu-se que
todos atuam na educação infantil (8.3%), na pré-escola; no
Ensino Fundamental de séries iniciais (50%), nas
disciplinas de: educação geral (66.7%), língua inglesa
(16.7%) e matemática (16.7%); e séries finais (41.7%),
com as disciplinas de: língua portuguesa (11.1%),
matemática (1.1%), história (11.1%), geografia (11.1%),
estudos amazônicos (11.1%), educação religiosa (22.2%) e
educação artística (22.2%).
Todas acontecem de forma multisseriada,
cabendo informar que, todos os docentes não realizam
outro tipo de atividade nesta escola e, em se tratando de
lecionar em outra escolar alguns (28.6%) realizam a
docência em instituição pública Municipal.
Dado importante se observa acerca da formação
dos docentes, pois a maioria (71.4%) deles possui
graduação incompleta e apenas uma parcela (28.6%)
possui completa para licenciatura plena nos cursos de:
letras (14.3%), biologia/ciências (14.3%), pedagogia
(57.2%) e história (14.3%), por intermédio de instituições
pública Federal (57.2%) e privada (42.9%), na modalidade
de ensino presencial.
Sobre a participação dos docentes em algum
curso ou programa de formação continuada ou de
capacitação didática, percebeu-se que a maioria (42.9%) já
participou de algum tipo de atividade, porém para eles,
freqüentaram em instituição Federal (66.7%) e Municipal
(33.3%), que foi desenvolvida na totalidade pela
modalidade presencial, considerando os conhecimentos
teóricos e práticos adquiridos durante sua formação como
sendo plenamente adequados (28.6%) ou adequados
(71.4%) para o exercício de sua docência.
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Provocados a responderem sobre as razões
limitantes ao seu aprimoramento profissional, os docentes
classificam com graduações diversas os quesitos: falta de
tempo em função de composição de carga horária em duas
escolas (muito importante para 28.6% e importante para
71.4%); falta de comunicação e divulgação dos cursos na
escola (muito importante para 16.7% e importante para
42.9%); falta de compromisso institucional com a
formação do docente (muito importante para 57.2% e
importante para 14.3%); falta de vontade e motivação
pessoal (importante para 57.2% e pouco importante para
14.3%); falta de programas de incentivos por parte das
Secretarias de Educação (muito importante para 28.6% e
importante para 28.6%); falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte de Estado e Município (muito
importante para 14.3% e importante para 14.3%); falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(importante para 57.2% e indiferente para 42.9%); e falta
de recursos financeiros (muito importante para 28.6% e
importante para 42.9%).
Sobre a participação em cursos, eventos
acadêmico-científicos para o aprimoramento profissional,
responderam os entrevistados de forma diferenciada a cada
quesito, conforme descritos a seguir: o interesse pessoal
(muito importante para 85.8% e pouco importante para
14.3%); incentivo por parte da Secretaria de Educação
(muito importante para 28.6% e importante para 42.9%);
melhoria de desempenho profissional (muito importante
para 57.1% e importante para 14.3%); melhoria de
função/salário na escola (muito importante para 42.9 e
importante para 57.1%); oferta de equipamentos de apoio,
tais como computadores e acesso a internet e etc. (muito
importante para 14.3% e importante para 57.1%); oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops nas áreas de
interesse – importante para 71.4% e regular para 14.3%);
temáticas novas e/ou diversificadas (muito importante para
28.6% e importante para 42.9%).
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Questionados acerca da oferta de quais cursos
que poderiam auxiliar com maior potência em seus
desempenhos em suas atividades de ensino, todos
concordam, desejando cursos pulverizados, tais como:
leitura e escrita (33.3%), informática (16.7%), curso de
didática (16.7%), curso de línguas (16.7%) e educação
física (16.7%).
Importante registrar que, apenas 14.3% dos
docentes não se sentem aptos a participarem de cursos e/ou
educação continuada à distância.
Para os pesquisados existem uma série de fatores
que os motivam ao labor diário da docência que, de acordo
com suas análises adquirem valores distintos para os
seguintes quesitos: recursos didáticos para implementar
práticas e laboratórios (muito importante para 100%);
tempo destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos
teóricos e práticos (muito importante para 71.4%);
melhores salários (muito importante para 71.4%);
articulação entre alunos, professores e gestores (muito
importante para 57.1% e importante para 28.6%); interesse
dos alunos (muito importante para 42.9%); bom
desempenho dos alunos (muito importante para 71.4%);
qualificação e atualização em conteúdos específicos (muito
importante para 85.7% e importante para 14.3%); número
adequado de alunos em sala de aula (muito importante para
85.7% e importante para 14.3%); possibilidade de assumir
cargos administrativos (importante para 100%); diálogo
com outros professores sobre questões da disciplina (muito
importante para 71.4% e importante para 28.6%); atuação
em processo de gestão participativa (muito importante para
42.9% e importante para 57.1%); salas de aula adequadas
(muito importante para 71.4%); e trabalhar em um só local
(muito importante para 85.7% e importante para 14.3%).
Porém, para estes mesmos docentes existem uma
série de outros fatores que motivam os alunos a
interagirem com o ambiente escolar que, de acordo com
suas análises, adquirem valores distintos para os seguintes
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quesitos: convívio social (muito importante para 100%);
programas e/ou projetos dirigidos aos alunos (muito
importante para 85.7% e importante para 14.3%);
metodologia de ensino voltada para a memorização de
conteúdos (importante para 62.5% e importante para 25%);
articulação dos conteúdos e sua relação com a realidade
socioambiental e cultural (muito importante para 71.4% e
importante para 28.6%); integração dos espaços de
cidadania escola-comunidade (muito importante para
57.1% e importante para 42.9%); maior inclusão social
(muito importante para 28.6% e importante para 71.4%);
facilidade de acesso a informações via Internet (importante
para 100%); expectativa de melhoria de vida e trabalho
com a formação escolar (muito importante para 85.7% e
importante para 14.3%); facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer (importante para 100%);
aprendizado por meio de atividades lúdicas e participativas
(muito importante para 71.4% e importante para 28.6%);
acesso a fontes bibliográficas variadas (muito importante
para 28.6% e importante para 7.1.4%); estímulo da família
(muito importante para 85.7% e importante para 14.3%);
estímulo docente e relação professor-aluno (muito
importante para 57.1% e importante para 42.9%);
facilidade de deslocamento para a escola (muito
importante para 71.4% e importante para 28.6%); merenda
escolar (muito importante para 85.7% e regular para
14.3%); e salas de aula adequadas (muito importante para
85.7% e regular para 14.3%).
Temas transversais
Sobre questões afetas aos Temas Transversais,
questionados, 71.4% dos docentes informaram que já
tiveram acesso às orientações oficiais para o ensino de sua
área e que, em suas aulas, incorporam as idéias e sugestões
apontadas por orientações oficiais para o ensino,
informando ainda que, em suas disciplinas se trabalha
alguma modalidade de tema transversal, tais como: ética
(25%), pluralidade cultural (20%), meio ambiente (10%),
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saúde (20%), orientação sexual (15%) e trabalho/consumo
(10%).
Aplicam de modo integrado aos conteúdos
disciplinares e, em parceria com outras disciplinas, sendo
elas: ciências (23.1%), matemática (15.4%), geografia
(15.4%), história (23.1%), português (15.4%) e línguas
(7.7%).
Informação importante é o fato de que a maioria
(80%) dos docentes não têm conhecimento acera de
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina,
sendo que todos incorporam as idéias e sugestões.
A totalidade dos docentes afirma que a definição
dos temas a serem trabalhados em suas disciplinas nos
eventos escolares de integração está orientada pela
transversalidade e que, esses eventos ocorrem de modo
multidisciplinar (50%) e por disciplina específica (50%).
Quanto à motivação dos alunos a participarem
desses eventos percebe-se que 83.3% possuem um alto
índice e, de acordo com suas análises, adquirem valores
distintos para os seguintes quesitos: meio ambiente da
região (importante para 85.7% e regular para 14.3%);
questões étnicas (indígenas, quilombolas etc. – importante
para 14.3% e regular para 85.7%); problemas ambientais
locais (desmatamento, enchentes, lixo, endemias etc. –
importante para 71.4% e regular para 28.6%); problemas
ambientais globais (aquecimento global, extinção de
espécies etc. – importante para 57.1% e regular para
42.9%); saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão etc. – importante para 14.3% e regular para
57.1%); doenças sexualmente transmissíveis, sexo,
gravidez e drogas (importante para 57.1% e regular para
28.6%); profissão, emprego e renda (importante para
14.3% e regular para 57.1%); esportes e lazer (muito
importante para 57.1% e importante para 14.3%);
equipamentos tecnológicos e eletrônicos (importante para
28.6% e regular para 42.9%); cultura globalizada (hip hop,
funk, grafite etc. – regular para 42.9% e pouco importante

1627

para 42.9%); cultura regional (música, dança, festas,
literatura etc. – muito importante para 28.6% e importante
para 42.9%); saúde do corpo e saúde mental (muito
importante para 28.6% e importante para 14.3%); bem
estar social (família, religião, preconceitos etc. – muito
importante para 14.3% e importante para 57.1%); violência
(doméstica, escolar, gangues etc. – regular para 71.4% e
indiferente para 28.6%); violência sexual (pedofilia,
exploração sexual e etc. – importante para 28.6% e regular
para 42.9%); vestuário e veículos (muito importante para
14.3% e importante para 28.6%) e estudo de línguas locais
(oriundas das famílias lingüísticas tupi-guarani, jê, karib –
importante para 14.3% e regular para 14.3%).
Vale perceber que vários temas são trabalhados
no contexto escola-comunidade de maneira transversal,
dentre eles: violência sexual (57.1%), meio ambiente /
saúde / ética / cidadania / tecnologia (28.6%) e DST
(14.3%).
Infraestrutura de apoio pedagógico
Relacionado a questões de infraestrutura e de
apoio pedagógico, percebe-se a inexistência nas escolas, de
biblioteca/sala
de
leitura,
sala
multimídia,
radiocomunicação, laboratório de ciências, possuindo
apenas as tradicionais salas de aulas e laboratório de
informática, o que dificulta em termos o processo de
aprendizagem dos alunos, não existindo projetos de
informática educativa nesta escola, obrigando assim os
docentes a produzirem seus próprios materiais didáticos
com recursos disponíveis em seu ambiente.
Quanto à infra-estrutura informam que são: os
espaços físicos (insuficientes e inadequados), mobiliários
(insuficientes e inadequados), instalações (insuficientes e
inadequados), manutenções (insuficientes e inadequados),
equipamentos (insuficientes e inadequados), computadores
(insuficientes e inadequados), climatização (insuficientes e
inadequados), porém, 66.7% não consideram que o acervo
bibliográfico esteja adequado para atender sua disciplina,
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que é composto por: literatura infantil (20%), literatura
juvenil (20%), literatura brasileira (20%), livros
paradidáticos (20%) e jornais e revistas (20%).
Informam os docentes que sua escola recebe
livros didáticos via PNLD, oriundos da Secretaria
Municipal ou Estadual de ensino e que os utilizam sempre,
porém também de outras fontes de conhecimento (livros
didáticos / paradidáticos – 28.6%, livros – 42.9% e internet
– 28.6%), pois percebem sua importância nos quesitos:
reforçam a metodologia de ensino centrada na
memorização
(57.1%),
oferecem
questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos
(85.7%), são ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação (42.9%), privilegiam os conhecimentos
teóricos em relação aos conhecimentos práticos (42.9%),
estão defasados em relação à dinâmica dos processos de
ensino e aprendizagem (42.9%), estimulam a
multidisciplinaridade (85.8%), consistem como a principal
fonte de leitura e informação para o aluno (71.5%),
oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos (100%), incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos (85.8%), aprofundam os
conteúdos trabalhados em sala de aula (71.5%),
contemplam os conteúdos da realidade e os elementos
culturais regionais (57.1%) e estão parcialmente adequados
às orientações curriculares oficiais (57.1%).
PLANO DE AÇÃO
O Plano de Ação (PA) consistiu na aplicação dos
resultados obtidos nas pesquisas do DSA (Diagnóstico
Socioambientais), RML (Resgate da Memória Local) e do
PEDEOP (Pesquisa e Diagnóstico da Estrutura e
Organização Pedagógica das Escolas Públicas).
No DSA e RML foi possível conhecer a
realidade da estrutura e história das comunidades, como a
estrutura social, produtiva, ambiental, econômica, origem
dos comunitários, cidadania, lendas, contos e etc. Já o
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PEDEOP reduziu a escala de atuação e procurou conhecer
a estrutura das escolas dentro das comunidades trabalhadas
no DSA e RML.
Na última etapa, os cursistas a partir das
informações obtidas nas pesquisas anteriores (DSA, RML
e PEDEOP) puderam selecionar diferentes abordagens e
estratégias para compartilhar com suas comunidades e
escolas. O Plano de Ação foi uma construção coletiva dos
cursistas, no qual foram selecionados os problemas mais
importantes para as comunidades, e a partir dessa
construção, foram selecionados os locais onde seriam
executados os trabalhos, equipes de execução e a
metodologia que os cursistas iriam utilizar.
No município de Juruti foram executados mais
de quinze Planos de Ação, em muitas comunidades da
zona urbana e, principalmente, da zona rural. Esses
trabalhos foram feitos em equipes e individuais, dependo
da logística das escolas e dos cursistas. Esses números
representam uma forte adesão dos cursistas ao projeto
Agenda Cidadã. Embora os números iniciais de
participantes sejam diferentes dos números finais, a maior
parte das comunidades e escolas que iniciaram
conseguiram finalizar os trabalhos.
Os relatórios de PA dos cursistas mostraram que
as questões ambientais foram os assuntos preferidos, e são
as maiores preocupações da maioria das comunidades
estudadas. Por outro lado, os cursistas tiveram a
oportunidade, não só de conhecer melhor suas próprias
comunidades e escolas, mas também, a possibilidade de
exercer a sua própria cidadania.
O PA foi uma ocasião única, na qual houve uma
integração dos cursistas com a comunidade e um dos raros
momentos em que a comunidade pesquisada recebe os
resultados das pesquisas.
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EMEIF FRANCISCO GUERREIRO
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL - RML
Comunidade Prudente
A Comunidade Prudente está Localizada na
Região de Juruti-Velho, zona rural do município de
Juruti/PA.
No trabalho de resgate da memória dessa
comunidade percebeu-se que a origem da comunidade é
não e tão recente, e que a maioria dos moradores não tem
hábitos de manter a história dessa comunidade. Porém,
após várias tentativas os estudantes conseguiram registrar a
seguinte entrevista do Senhor Francisco Gomes de
Andrade (72 anos), nascido em 17 de julho de 1939, o
mesmo morou na localidade 30 anos.
Baixo segue o relato do morador Francisco que
discorre sobre como foi a origem da comunidade. A
comunidade era simplesmente habitada por duas famílias,
foi quanto cheguei à localidade, eu era madeireiro, quando
muitas pessoas passaram a trabalha comigo, trabalhava
nesse ramo legalmente, então convidou os moradores que
moravam distantes para se reunir e formar uma
comunidade, que foram eles: Dário, Elias, José Soares,
Bernaldino, Valter, Pedro Batista Camarão, João
Natividade, João Lima, João Góes, João Flor, Antônio
Lima, Líder Bruce. Reuniram-se e dona Maria Matos, mais
conhecida como Dudú, doou a área de duzentos metros
quadrados, para que pudessem formar a comunidade,
construindo as casas.
Em agosto de 1988 foi fundada a comunidade,
construíram o barracão, onde foi dirigido o primeiro culto
comunitário em doze de outubro de 1988 sendo dirigida
pelo senhor Raimundo Pinheiro o popular Mundaito. Em
cinco de março de 1989 foi construído a primeira escola e
o primeiro a trabalhar foi o senhor Aldicélio Matos, onde
reunia as crianças dos comunitários da época.
O primeiro presidente da comunidade foi o
senhor Dário Batista e vice Elias Bruce, secretária Clara
Garcia. A origem do nome Prudente, por causa do igarapé
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que se chamava do mesmo nome, tendo como padroeiro a
imagem do Menino Deus, que já existia na casa de dona
Joana Batista. Antes o local da comunidade era uma
floresta linda como madeira de leis e lindas palmeiras que
davam frutas gostosas que serviam de alimento para os
moradores e para os animais.
A profissão dos moradores era a roça de
mandioca, extração de madeira, castanha, pesca, caça e
sobreviviam. Por da entrevista do senhor Francisco Gomes
de Andrade podemos colher a informações sobre a
fundação da comunidade Prudente.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Quanto ao acondicionamento do lixo
(100%)declaram que usam recipiente aberto; quanto ao
destino todos declaram que o lixo é queimado, pois na
comunidade não há um sistema de recolhimento de
resíduos.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por meio de micro abastecimento comunitário/poço
artesiano (93,2%) e os outros 6,8% usam água de rio
açude, lago, igarapé ou nascente. 100% recebem água sem
tratamento. Dos entrevistados, 100% usam água filtrada.
Esgoto: Quando questionados sobre a rede de
esgoto todos declararam não existir rede de esgoto na
comunidade.
Quando questionados sobre o destino do esgoto
do banheiro ou sanitário as respostas foram as seguintes:
fossa séptica (88,6%) os outros 11,4% declararam que são
despejados a céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 4,5% sabem ler/escrever,
mas não frequentou a escola; 84,1% possuem o ensino
fundamental incompleto; 4,5% possui o ensino
fundamental completo e 6,8% possuem o ensino médio
completo.
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Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
verminoses (20,2%); doenças respiratórias 3,4%; Diarreia
(38,2%); outras viroses (2,2%); problemas de pele (4,5%);
problemas do coração (4,5%); problemas ósseos ou de
articulação (10,1%); doenças mentais (1,1%); Febre
Amarela (7,9%)e 7,9% disseram não haver casos de
doença. De acordo com os entrevistados em caso de
doenças, 91,3% recorrem a postos de saúde; 6,5%
recorrem a hospitais públicos para seu atendimento e 2,2%
recorrem a curandeiros/benzedeiras.
Em relação ao atendimento de saúde, todos
consideram regular. Quanto ao atendimento aos portadores
de deficiências, os que responderam declaram que não
existe. Quando questionados sobre a assistência social,
todos os entrevistados dizem não existir. Outro dado de
avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que todos consideram este item regular.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 100% dos entrevistados não possuem o documento de
propriedade do terreno onde moram. Questionados sobre
as características do terreno, todos os entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 52,3% dizem que a casa
onde moram é própria; 4,5% posse; 4,5% são cedidas e
38,6% de assentamento rural.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
utilizam: Ônibus 50,0% e 50% responderam que utilizam
outros meios.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação a este
tema, 100%dizem ser regular.
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Urbanização das ruas: quanto a este tema todos
declaram que não existe urbanização.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
56,8% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 22,7% dos
questionados disseram que 1 menor trabalha; 13,6%
declaram que 2 menores trabalham e 6,8% declaram que 3
ou mais menores trabalham. Quanto à renda familiar,
70,5% recebem menos de 1 salário mínimo e29,5%
recebem de 1 a 2 salários mínimos.
Segurança Publica
Segurança pública: dos entrevistados, todos
dizem não existir segurança pública na comunidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, todos disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, todos os
moradores gostam do local onde vivem.
Quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), todos dizem que
participam na maioria das vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade: todos responderam que sim.
Visão compartilhada de futuro
Para a 100% dos entrevistados o aspecto mais
importante é o atendimento a saúde. Ainda sobre o que os
entrevistados consideram mais importante, 100%
consideram áreas de lazer/esportes.
Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Todos consideram áreas verdes como o mais importante.
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PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nestas escolas todos os docentes são do sexo
masculino de faixa etária variando entre 51 a 64 anos,
100% contratado, apresentando estre 26 a 30 anos
trabalhando.
Formação e Motivação
Nesta escola 100% estão cursando uma
graduação, todos do tipo licenciatura plena, no curso de
Pedagogia. Em relação à instituição todos cursam em
unidades federais, todos de forma presencial. Quanto à
formação continuada, todos responderam ter participado de
cursos de capacitação didática, todos em instituição
pública federal de forma presencial. Sobre a capacitação
dos programas das disciplinas que lecionam todos
consideraram plenamente. Todos desejam a oferta de
cursos visando melhor desempenho de suas atividades
ensino, principalmente em Educação Especial e
Informática.
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100% afirmam ter recebido orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina e aqueles que
receberam-nas incorporam em suas aulas e todos
trabalharam algum tema transversal em sua disciplina.
Como tema principal indicado: 33,3% trabalham
pluralidade cultural, 33,3% meio ambiente e 33,3% saúde.
São trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares,
todos os professores afirmaram trabalhar temas
transversais em parceria com outras instituições.
Todos os entrevistados não conhecem o projeto
político pedagógico da escola e não sabem afirmar se ele
contempla os temas transversais. Todos sentem-se
motivados a participar de eventos de integração, e quanto a
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participação dos alunos, os entrevistados acreditam que a
motivação seja muito alta.
Infraestrutura de apoio pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula para seu uso cotidiano. Todos
alegaram usar costumeiramente as salas de aula.
Como inexistem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, raramente usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc).
A escola não conta com biblioteca e sala de
leitura. Em relação aos livros didáticos 100% dos
professores afirmaram serem recebidos via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e todos não sabem por
quem são escolhidos e todos os utilizam em suas aulas.
Além destes, outros livros, revistas e jornais são utilizados
pelos docentes no preparo das atividades de ensino e
eventos escolares.
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental
realizada
na
Comunidade
Prudente/Maravilha, localizada na Zona Rural do
município de Juruti-Pará. Tendo como pressuposto a
idealização do Projeto de Ação Educativa da comunidade
como forma de melhorar a gestão administrativa e cultural
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visando, igualmente, uma gestão estratégica das
organizações e do fortalecimento da cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
comunidade Prudente/Maravilha sobre a importância da
associação na organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Francisco Guerreiro e comunitários em geral. O
referido projeto teve como metodologia utilizada à
pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários
sendo distribuídos aos respectivos participantes, que
puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre
o determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Cerca de 76,7% da comunidade usa micro
sistema de abastecimento comunitário de água e metade
dela recebe tratamento a base de cloro.
O esgoto é lançado a céu aberto (53,3%), em
sumidouros (26,7%) e em fossas sépticas (16,7%).
Nas residências, o lixo produzido é 72,4%
armazenado em recipientes abertos, e ao final 82,8% é
queimado e uma parcela (28,1%) utiliza como adubo no
quintal. Os comunitários declaram que não existe redes de
esgoto e coleta de lixo e, além disso, cerca de 87,1% da
população consideram o abastecimento de água o ponto
mais importante, seguido da limpeza de ruas e terrenos.
Educação (escolaridade)
Cerca de 80% da população tem ensino
fundamental incompleto e não foi registrada a presença de
analfabetos.
A população depende exclusivamente, da rede
pública de ensino e consideram (56,7%) esse serviço
regular. Destacam também a ausência de cursos de
qualificação profissional.
Os comunitários consideraram como bom o
atendimento de saúde (56,7%), e a qualidade de ensino
(36,7%).
Saúde
A população destaca que a principal doença foi à
diarreia (39,4%) e 24% não houve doenças. Para os
atendimentos essa comunidade recorre aos hospitais
(87,1%) e consideram o atendimento regular (53,3%) e
registram que não existe atendimento de creches e nem
atendimentos para portadores de necessidades especiais.
Habitação
A maioria das moradias são próprias (96,6%) e
possuem seis ou mias pessoas (66,7%) e essas residências
não tem documentos de propriedade (66,7%), sendo que a
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comunidade está localizada em áreas de “terra-firme” e a
maioria das construções são feitas de madeira, não
possuindo banheiro no seu interior em 90% delas.
Os resíduos provenientes dos banheiros são
lançados a céu aberto (53,3%) Mas, cerca de 79% tem
energia elétrica fornecida por companhia distribuidora
(58,3%) e por micro sistema de abastecimento (Pequenas
hidrelétricas) (25%).
Transporte
O meio de transporte mais usado na comunidade
é a bicicleta e moto, ambas com 27,1%, seguidos de
automóveis (22,9%) e a pé (2,9%).
Meio ambiente
A população gosta da urbanização e da
arborização das ruas, e destaca a precariedade da coleta de
lixo, a falta de rede de esgoto, a precariedade no
abastecimento de água e as poucas áreas verdes.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Somente 36,7% das residências possuem de duas
a três pessoas que trabalham, sendo que em 75% existe
menores de 18 anos que não contribuem com a renda da
família.
Cerca de 45% das famílias vivem com menos de
um salário mínimo por mês e 37% com cerca de dois a três
salários, as origens desses recursos são basicamente
trabalhos autônomos (40%), empresas públicas (26,7%) e
aposentadorias (20%).
Cultura e lazer
A população relata a presença de áreas verdes,
áreas de lazer, áreas de esportes considerando uma boa
programação cultural.
Os meios de acesso à informação são a televisão
(45,3%), rádio aberta (31,3%) e jornal (14,1%). Registrase ainda o acesso da internet com 1,6% de uso pelos
comunitários.
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Cidadania
Os menores de 18 anos somam 50% em
residências com três ou mais membros, e 80% deles
declaram ter certidão de nascimento.
Em casos de problemas na comunidade 53,3%
costumam recorrer ao poder público e 46,7% a lideranças
comunitárias. O índice de aprovação da comunidade em
que vivem é de 100% e mais de 96% consideram esse
convívio bom ou satisfatório, fato que estimula a
participação em projetos sociais (100%).
Visão compartilhada de futuro
A maior preocupação da comunidade está no
atendimento a saúde (56,7%), qualidade de ensino (36,7%)
e consideram o abastecimento de água (67,7%) e
segurança pública (56,7%) como fatores muito importantes
para a comunidade.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS –
PEDEOP
Identificação e Vínculo
A Escola Municipal de Educação de Infantil
Getúlio Vargas, localizada na Comunidade São Pedro, no
Município de Juruti/PA, teve por professores responsáveis
Eucione Andrade e Vilma da Silva Paes.
Aplicaram-se 07 (sete) questionários aos
professores, sendo 02 (dois) homens e 05 (cinco)
mulheres, com idades de 18 a 30 (57.1%), 31 a 40 (28.6%)
e 41 a 50 (14.3%) anos, com tempo de serviço na
magistratura entre 02 a 05 (28.6%), de 06 a 10 (42.9%), de
11 a 15 (14.3%) e de 21 a 25 (14.3%) anos, sendo que
destes, 57.1% são concursados e 42.9% contratados para
realizar as funções de docência.
Questionados sobre qual segmentos na área da
educação desenvolvem suas docências, percebeu-se que
todos atuam na educação infantil (8.3%), na pré-escola; no
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Ensino Fundamental de séries iniciais (50%), nas
disciplinas de: educação geral (66.7%), língua inglesa
(16.7%) e matemática (16.7%); e séries finais (41.7%),
com as disciplinas de: língua portuguesa (11.1%),
matemática (11.1%), história (11.1%), geografia (11.1%),
estudos amazônicos (11.1%), educação religiosa (22.2%) e
educação artística (22.2%).
Todas acontecem de forma multisseriada,
cabendo informar que, todos os docentes não realizam
outro tipo de atividade nesta escola e, em se tratando de
lecionar em outra escola alguns (28.6%) realizam à
docência em instituição pública Municipal.
Formação e Motivação
Dado importante se observa acerca da formação
dos docentes, pois a maioria (71.4%) deles possui
graduação incompleta e apenas uma parcela (28.6%)
possui completa para licenciatura plena nos cursos de:
letras (25%), biologia/ciências (12.5%), pedagogia (50%) e
história (12.5%), por intermédio de instituições públicas
Federais (57.2%) e privadas (42.9%), na modalidade de
ensino presencial.
Sobre a participação dos docentes em algum
curso ou programa de formação continuada ou de
capacitação didática, percebeu-se que a maioria (42.9%) já
participou de algum tipo de atividade, (66.7%) em
instituição Federal e Municipal (33.3%), que foi
desenvolvida na totalidade pela modalidade presencial,
considerando os conhecimentos teóricos e práticos
adquiridos durante sua formação como sendo plenamente
adequados (28.6%) ou adequados (71.4%) para o exercício
de sua docência.
Provocados a responderem sobre as razões
limitantes ao seu aprimoramento profissional, os docentes
classificam com graduações diversas os quesitos: falta de
tempo em função de composição de carga horária em duas
escolas (muito importante para 28.6% e importante para
71.4%); falta de comunicação e divulgação dos cursos na
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escola (muito importante para 14.3% e importante para
42.9%); falta de compromisso institucional com a
formação do docente (muito importante para 57.1% e
importante para 14.3%); falta de vontade e motivação
pessoal (importante para 57.1% e pouco importante para
14.3%); falta de programas de incentivos por parte das
Secretarias de Educação (muito importante para 28.6% e
importante para 28.6%); falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte de Estado e Município (muito
importante para 14.3% e importante para 14.3%); falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(importante para 57.1% e indiferente para 42.9%); e falta
de recursos financeiros (muito importante para 28.6% e
importante para 42.9%).
Sobre a participação em cursos, eventos
acadêmico-científicos para o aprimoramento profissional,
responderam os entrevistados de forma diferenciada a cada
quesito, conforme descritos a seguir: o interesse pessoal
(muito importante para 85.7% e pouco importante para
14.3%); incentivo por parte da Secretaria de Educação
(muito importante para 28.6% e importante para 42.9%);
melhoria de desempenho profissional (muito importante
para 57.1% e importante para 14.3%); melhoria de
função/salário na escola (muito importante para 42.9 e
importante para 57.1%); oferta de equipamentos de apoio,
tais como computadores e acesso a internet e etc. (muito
importante para 14.3% e importante para 57.1%); oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops nas áreas de
interesse – importante para 71.4% e regular para 14.3%);
temáticas novas e/ou diversificadas (muito importante para
28.6% e importante para 42.9%).
Questionados acerca da oferta de quais cursos
que poderiam auxiliar com maior potência em seus
desempenhos em suas atividades de ensino, todos
concordam, desejando cursos pulverizados, tais como:
leitura e escrita (33.3%), informática (16.7%), curso de
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didática (16.7%), curso de línguas (16.7%) e educação
física (16.7%).
Importante registrar que, apenas 14.3% dos
docentes não se sentem aptos a participarem de cursos e/ou
educação continuada à distância.
Para os pesquisados existem uma série de fatores
que os motivam ao labor diário da docência que, de acordo
com suas análises adquirem valores distintos para os
seguintes quesitos: recursos didáticos para implementar
práticas e laboratórios (muito importante para 100%);
tempo destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos
teóricos e práticos (muito importante para 71.4%);
melhores salários (muito importante para 71.4%);
articulação entre alunos, professores e gestores (muito
importante para 57.1% e importante para 28.6%); interesse
dos alunos (muito importante para 42.9%); bom
desempenho dos alunos (muito importante para 71.4%);
qualificação e atualização em conteúdos específicos (muito
importante para 85.7% e importante para 14.3%); número
adequado de alunos em sala de aula (muito importante para
85.7% e importante para 14.3%); possibilidade de assumir
cargos administrativos (importante para 100%); diálogo
com outros professores sobre questões da disciplina (muito
importante para 71.4% e importante para 28.6%); atuação
em processo de gestão participativa (muito importante para
42.9% e importante para 57.1%); salas de aula adequadas
(muito importante para 71.4%); e trabalhar em um só local
(muito importante para 85.7% e importante para 14.3%).
Porém, para estes mesmos docentes existem uma
série de outros fatores que motivam os alunos a
interagirem com o ambiente escolar que, de acordo com
suas análises, adquirem valores distintos para os seguintes
quesitos: convívio social (muito importante para 100%);
programas e/ou projetos dirigidos aos alunos (muito
importante para 85.7% e importante para 14.3%);
metodologia de ensino voltada para a memorização de
conteúdos (muito importante para 62.5% e importante para
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25%); articulação dos conteúdos e sua relação com a
realidade socioambiental e cultural (muito importante para
71.4% e importante para 28.6%); integração dos espaços
de cidadania escola-comunidade (muito importante para
57.1% e importante para 42.9%); maior inclusão social
(muito importante para 28.6% e importante para 71.4%);
facilidade de acesso a informações via Internet (importante
para 100%); expectativa de melhoria de vida e trabalho
com a formação escolar (muito importante para 85.7% e
importante para 14.3%); facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer (importante para 100%);
aprendizado por meio de atividades lúdicas e participativas
(muito importante para 71.4% e importante para 28.6%);
acesso a fontes bibliográficas variadas (muito importante
para 28.6% e importante para 71.4%); estímulo da família
(muito importante para 85.7% e importante para 14.3%);
estímulo docente e relação professor-aluno (muito
importante para 57.1% e importante para 42.9%);
facilidade de deslocamento para a escola (muito
importante para 71.4% e importante para 28.6%) merenda
escolar (muito importante para 85.7% e regular para
14.3%); e salas de aula adequadas (muito importante para
85.7% e regular para 14.3%).
Temas Transversais
Sobre questões afetas aos Temas Transversais,
questionados, 71.4% dos docentes informaram que já
tiveram acesso às orientações oficiais para o ensino de sua
área e que, em suas aulas, incorporam as ideias e sugestões
apontadas por orientações oficiais para o ensino,
informando ainda que, em suas disciplinas se trabalha
alguma modalidade de tema transversal, tais como: ética
(25%), pluralidade cultural (20%), meio ambiente (10%),
saúde (20%), orientação sexual (15%) e trabalho/consumo
(10%).
Aplicam de modo integrado aos conteúdos
disciplinares e, em parceria com outras disciplinas, sendo
elas: ciências (23.1%), matemática (15.4%), geografia
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(15.4%), história (23.1%), português (15.4%) e línguas
(7.7%).
Informação importante é o fato de a maioria
(71.4%) dos docentes não ter conhecimento acerca de
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina,
sendo que 71.4% dos entrevistados incorporam as ideias e
sugestões.
A totalidade dos docentes afirma que a definição
dos temas a serem trabalhados em suas disciplinas nos
eventos escolares de integração está orientada pela
transversalidade e que, esses eventos ocorrem de modo
multidisciplinar (57.1%) e por disciplina específica
(42.9%).
Quanto à motivação dos alunos a participarem
desses eventos percebe-se que 85.7% possuem um alto
índice e, de acordo com suas análises, adquirem valores
distintos para os seguintes quesitos: meio ambiente da
região (importante para 85.7% e regular para 14.3%);
questões étnicas (indígenas, quilombolas, etc. – importante
para 14.3% e regular para 85.7%); problemas ambientais
locais (desmatamento, enchentes, lixo, endemias etc. –
importante para 71.4% e regular para 28.6%); problemas
ambientais globais (aquecimento global, extinção de
espécies etc. – importante para 57.1% e regular para
42.9%); saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão etc. – importante para 14.3% e regular para
57.1%); doenças sexualmente transmissíveis, sexo,
gravidez e drogas (importante para 57.1% e regular para
28.6%); profissão, emprego e renda (importante para
14.3% e regular para 57.1%); esportes e lazer (muito
importante para 57.1% e importante para 14.3%);
equipamentos tecnológicos e eletrônicos (importante para
28.6% e regular para 42.9%); cultura globalizada (hip hop,
funk, grafite etc. – regular para 42.9% e pouco importante
para 42.9%); cultura regional (música, dança, festas,
literatura etc. – muito importante para 28.6% e importante
para 42.9%); saúde do corpo e saúde mental (muito
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importante para 28.6% e importante para 14.3%); bem
estar social (família, religião, preconceitos etc. – muito
importante para 14.3% e importante para 57.1%); violência
(doméstica, escolar, gangues etc. – regular para 71.4% e
indiferente para 28.6%); violência sexual (pedofilia,
exploração sexual e etc. – importante para 28.6% e regular
para 42.9%); vestuário e veículos (muito importante para
14.3% e importante para 28.6%) e estudo de línguas locais
(oriundas das famílias linguísticas tupi-guarani, jê, karib –
importante para 14.3% e regular para 14.3%).
Vale perceber que vários temas são trabalhados
no contexto escola-comunidade de maneira transversal,
dentre eles: violência sexual (57.1%), meio ambiente /
saúde / ética / cidadania / tecnologia (28.6%) e DST
(14.3%).
Infraestrutura de apoio pedagógico
Relacionado a questões de infraestrutura e de
apoio pedagógico, percebe-se a inexistência nas escolas, de
biblioteca/sala
de
leitura,
sala
multimídia,
radiocomunicação, laboratório de ciências, possuindo
apenas as tradicionais salas de aulas e laboratório de
informática, o que dificulta em termos o processo de
aprendizagem dos alunos, não existindo projetos de
informática educativa nesta escola, obrigando assim os
docentes a produzirem seus próprios materiais didáticos
com recursos disponíveis em seu ambiente.
Quanto à infraestrutura informam que são: os
espaços físicos (insuficientes e inadequados), mobiliários
(insuficientes e inadequados), instalações (insuficientes e
inadequados), manutenções (insuficientes e inadequados),
equipamentos (insuficientes e inadequados), computadores
(insuficientes e inadequados), climatização (insuficientes e
inadequados), porém, 66.7% não consideram que o acervo
bibliográfico esteja adequado para atender sua disciplina,
que é composto por: literatura infantil (20%), literatura
juvenil (20%), literatura brasileira (20%), livros
paradidáticos (20%) e jornais e revistas (20%).
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Informam os docentes que sua escola recebe
livros didáticos via PNLD, oriundos da Secretaria
Municipal ou Estadual de ensino e que os utilizam sempre,
porém também de outras fontes de conhecimento (livros
didáticos / paradidáticos – 28.6%, livros – 42.9% e internet
– 28.6%), pois percebem sua importância nos quesitos:
reforçam a metodologia de ensino centrada na
memorização
(100%),
oferecem
questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos
(100%), são ricos em relação ao conteúdo e a apresentação
(100%), privilegiam os conhecimentos teóricos em relação
aos conhecimentos práticos (100%), estão defasados em
relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem (42.9%), estimulam a multidisciplinaridade
(85.7%), consistem como a principal fonte de leitura e
informação para o aluno (85.7%), oferecem estratégias
para pesquisa e aplicação dos conhecimentos (100%),
incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (85.7%), aprofundam os conteúdos
trabalhados em sala de aula (71.4%), contemplam os
conteúdos da realidade e os elementos culturais regionais
(57.1%) e estão parcialmente adequados às orientações
curriculares oficiais (57.1%).
PLANO DE AÇÃO
O Plano de Ação (PA) consistiu na aplicação dos
resultados obtidos nas pesquisas do DSA (Diagnóstico
Socioambientais), RML (Resgate da Memória Local) e do
PEDEOP (Pesquisa e Diagnóstico da Estrutura e
Organização Pedagógica das Escolas Públicas).
No DSA e RML foi possível conhecer a
realidade da estrutura e história das comunidades, como a
estrutura social, produtiva, ambiental, econômica, origem
dos comunitários, cidadania, lendas, contos e etc. Já o
PEDEOP reduziu a escala de atuação e procurou conhecer
a estrutura das escolas dentro das comunidades trabalhadas
no DSA e RML.
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Na última etapa, os cursistas a partir das
informações obtidas nas pesquisas anteriores (DSA, RML
e PEDEOP) puderam selecionar diferentes abordagens e
estratégias para compartilhar com suas comunidades e
escolas. O Plano de Ação foi uma construção coletiva dos
cursistas, no qual foram selecionados os problemas mais
importantes para as comunidades, e a partir dessa
construção, foram selecionados os locais onde seriam
executados os trabalhos, equipes de execução e a
metodologia que os cursistas iriam utilizar.
No município de Juruti foram executados mais
de quinze Planos de Ação, em muitas comunidades da
zona urbana e, principalmente, da zona rural. Esses
trabalhos foram feitos em equipes e individuais, dependo
da logística das escolas e dos cursistas. Esses números
representam uma forte adesão dos cursistas ao projeto
Agenda Cidadã. Embora os números iniciais de
participantes fossem diferentes dos números finais, a maior
parte das comunidades e escolas que iniciaram,
conseguiram finalizar os trabalhos.
Os relatórios de PA dos cursistas mostraram que
as questões ambientais foram os assuntos preferidos, e são
as maiores preocupações da maioria das comunidades
estudadas. Por outro lado, os cursistas tiveram a
oportunidade, não só de conhecer melhor suas próprias
comunidades e escolas, mas também, a possibilidade de
exercer a sua própria cidadania.
O PA foi uma ocasião única, na qual houve uma
integração dos cursistas com a comunidade e um dos raros
momentos em que a comunidade pesquisada recebe os
resultados das pesquisas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SAO FRANCISCO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15001105
EMEIF SAO FRANCISCO
Ensino Fundamental
JURUTI
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Os resultados coletados deixam claro que o
saneamento básico é um dos maiores limitantes, tanto nas
comunidades rurais como nos bairros da zona urbana,
sendo preocupante perceber que a falta destes serviços
(redes de esgoto, coletas de lixo e tratamento de água) tem
como principais consequências o grande número de casos
de diarreia, verminoses e viroses.
Outro item destacado pela maioria das
comunidades foi a falta de áreas de lazer, áreas verdes,
bem como a quase total ausência de bibliotecas disponíveis
à população, fato esse que evidencia a omissão do poder
público frente a essa enorme demanda.
É importante registrar que, mesmo assim, grande
parte da população destas comunidades declara ter um
forte apego emocional com o local onde residem, o que
permite a interação e a participação em projetos de cunho
social, que se revertem em benefícios da própria
comunidade.
Foi percebido também, que há uma crescente
preocupação com questões relacionadas à segurança
pública, fato esse que não é exclusividade do oeste do
Estado do Pará, mas de todo o Brasil, além disso, desperta
a atenção que boa parte da renda das famílias é oriunda de
programas sociais como o Programa Bolsa Família, o que
descortina um cenário de poucas possibilidades de
trabalho, e por consequências aumento da precariedade na
qualidade de vida dessas comunidades.
Pontos positivos são percebidos quando do
relato sobre a qualidade do ar, rios, lagos, praias e
balneários, preocupação essas que denotam o
comprometimento com as questões ambientais.
Outro fator importante e preocupante foi a
identificação de pessoas que não sabem ler e nem escrever,
fato que não os possibilitam o pleno exercício da
cidadania, pois tornam todos esses mais suscetíveis a
apatia social, sem permiti-los reagir de maneira eficiente
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ao descaso do poder público na garantia dos seus Direitos
Fundamentais estabelecidos no Artigo 5º da Constituição
Federal de 1988.
Diante do que foi exposto nos resultados
percebe-se a importância deste trabalho, pois somente
ouvindo as comunidades de maneira tão próxima pode-se
notar a realidade das mesmas, identificando suas
dificuldades, precariedades e ou omissões vivenciadas por
elas, e dessa forma delinear estratégias exequíveis que
ofertem melhorias reais na qualidade de vida destas
populações.
Embora, essa pesquisa não tenha a ambição de
resolver todos os problemas e nem tampouco eliminar
outras possibilidades, tem o desejo de tornar público e
produzir materiais para subsidiar os tomadores de
decisões, na busca da melhoria da qualidade de vida e
harmonia social.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
A Escola Municipal São Francisco, localizada na
comunidade São Francisco – Aruã, no Município de
Juruti/PA, teve por professor (a) cursista responsável o Sr.
Aderli Batista Pinheiro.
Aplicaram-se 03 (três) questionários a
professores, sendo todos do sexo masculino, com idades de
31 a 40 (66.7%) e 41 a 50 (33.3%) anos, com tempo de
serviço na magistratura entre 11 a 15 (66.7%) e de 16 a 20
(33.3%) anos, sendo que destes 33.3% são concursados e
66.7% contratados para realizar as funções de docência.
Questionados sobre qual segmentos na área da
educação desenvolvem suas docências, percebe-se que
todos atuam no Ensino Fundamental de séries finais forma
multisseriada por 66.7% e no 1º ano por 33.3% valendo
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lembrar que todos os docentes não realizam outro tipo de
atividade na escola, ficando restrita a sua docência.
Dado importante se observa acerca da formação
dos docentes, pois todos possuem ensino médio completo,
e somente 33.3% possuem graduação incompleta, para
licenciatura plena no curso de pedagogia, por intermédio
de instituição pública federal na modalidade de ensino
presencial.
Sobre a participação dos docentes em algum
curso ou programa de formação continuada ou de
capacitação didática, percebe-se que somente 33.3% já
participaram de algum tipo de atividade, porém
frequentada em instituição Federal que foi desenvolvida na
modalidade presencial, considerando que para 33.3% os
conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante sua
formação são plenamente adequados para o exercício de
sua docência.
Provocados a responder sobre as razões
limitantes ao seu aprimoramento profissional, 33.3% dos
docentes assumem caráter de muita importância aos
quesitos: falta de tempo em função de composição de
carga horária em duas escolas; falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola; falta de compromisso
institucional com a formação do docente; falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte de
Estado e Município; falta de possibilidades operacionais
em função da distância física; falta de recursos financeiros.
Ainda, na avaliação dos docentes assume
importância regular o item falta de programas de
incentivos por parte das Secretarias de Educação; e de
maneira indiferente a vontade e motivação pessoal como
importante.
Sobre a participação em cursos, eventos
acadêmico-científicos para o aprimoramento profissional,
respondem 33.3% dos entrevistados, que o interesse
pessoal é muito importante, bem como, melhoria de
função/salário na escola; oferta de equipamentos de apoio,
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tais como computadores e acesso à internet e etc; oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops nas áreas de
interesse); temáticas novas e/ou diversificadas; e, de
regular importância o incentivo por parte da Secretaria de
Educação;
Questionados acerca da oferta de quais cursos
poderiam auxiliar com maior potência em seus
desempenhos em suas atividades de ensino, 33.3% dos
docentes sinalizaram desejo pelos cursos de educação
especial e de informática.
Importante registrar que, 100% dos docentes não
se sentem aptos a participarem de cursos e/ou educação
continuada à distância, fato este que torna necessário
despertar a atenção para a adoção de medidas corretivas a
esta limitação.
Para os pesquisados existem uma série de fatores
que os motivam ao labor diário da docência que, assume
caráter como muito importante para 33.3% desses, os
itens: recursos didáticos para implementar práticas e
laboratórios; tempo destinado à disciplina para trabalhar os
conteúdos teóricos e práticos; melhores salários;
articulação entre alunos, professores e gestores; interesse
dos alunos; bom desempenho dos alunos; qualificação e
atualização em conteúdos específicos; número adequado
de alunos em sala de aula; possibilidade de assumir cargos
administrativos; atuação em processo de gestão
participativa; salas de aula adequadas; e trabalhar em um
só local; e assume regular importância o diálogo com
outros professores sobre questões da disciplina.
Porém, para estes mesmos docentes existem uma
série de outros fatores que motivam os alunos a
interagirem com o ambiente escolar, que também assumem
como sendo muito importante para uma parcela de 33.3%
os seguintes itens: convívio social; programas e/ou
projetos dirigidos aos alunos; articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural;
integração dos espaços de cidadania escola-comunidade;
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maior inclusão social; facilidade de acesso a informações
via Internet; expectativa de melhoria de vida e trabalho
com a formação escolar; facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer; aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas; acesso a fontes
bibliográficas variadas; estímulo da família; estímulo
docente e relação professor-aluno; facilidade de
deslocamento para a escola; merenda escolar; e, salas de
aula adequadas.
Já na avaliação de 33.3% dos docentes o item
metodologia de ensino voltada para a memorização de
conteúdo assume caráter regular importância;
Sobre questões afetas aos Temas Transversais,
questionados, os docentes informaram que 33.3% deles já
tiveram acesso a orientações oficiais para o ensino de sua
área e que em suas aulas incorporam as ideias e sugestões
apontadas por orientações oficiais para o ensino,
informando ainda que, em suas disciplinas se trabalha
alguma modalidade de tema transversal, tais como:
pluralidade cultural (33.3%), meio ambiente (33.3%), e
saúde (33.3%), que se aplicam de modo integrado aos
conteúdos disciplinares e, em parceria com outras
disciplinas, sendo elas ciências (33.3%), matemática
(33.3%), geografia (33.3%), história (33.3%) e português
(33.3%).
Informação importante é o fato de que 33.3%
dos docentes não têm conhecimento acera de projetos
político-pedagógicos da escola que atuam que não sabem
informar se contemplam ou não a aplicação dos Temas
Transversais.
Uma parcela de 33.3% dos docentes afirma que
a definição dos temas a serem trabalhados em suas
disciplinas nos eventos escolares de integração está
orientada pela transversalidade e que em 100% desses
eventos o seu desenvolvimento ocorre de modo
multidisciplinar.
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Quanto à motivação dos alunos para
participarem desses eventos, os docentes classificaram
como sendo muito alta (33,3%), informando que o grau de
interesse dos alunos varia de acordo com o tema a ser
trabalhado, como por exemplo: regular para meio ambiente
da região (100%); regular para questões étnicas (indígenas,
quilombolas etc. (100%); regular para problemas
ambientais locais (desmatamento, enchentes, lixo,
endemias etc... 100%); pouco importante para problemas
ambientais globais (aquecimento global, extinção de
espécies etc... 100%); pouco importante para saúde
(doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão etc.
100%); pouco importante para doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas 100%); pouco
importante para profissão, emprego e renda (33.3%); muito
importante para esportes e lazer (100%); muito importante
para equipamentos tecnológicos e eletrônicos (100%);
muito importante para cultura globalizada (hip hop, funk,
grafite; 100%); muito importante para cultura regional
(música, dança, festas, literatura etc. 100%); regular
importância para saúde do corpo e saúde mental (100%);
regular importância para bem estar social (família, religião,
preconceitos etc. 100%); muito importante para violência
(doméstica, escolar, gangues etc. 33,3%); muito
importante para violência sexual (pedofilia, exploração
sexual e etc. 100%); muito importante para vestuário e
veículos (66,7%) e o estudo de línguas locais oriundas das
famílias linguísticas tupi-guarani, jê e karib) como sendo
muito importante para 100%.
Vale perceber que vários temas são trabalhados
no contexto escola-comunidade de maneira transversal,
dentre eles falta de comunicação entre família, escola e
comunidade (33.3%).
Relacionado a questões de infraestrutura e de
apoio pedagógico percebe-se a inexistência nas escolas, de
Biblioteca/Sala
de
Leitura,
Sala
Multimídia,
Radiocomunicação, Laboratório de Ciências, possuindo
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apenas as tradicionais salas de aulas, o que dificulta o
processo de aprendizagem dos alunos, não existindo
projetos de informática educativa nesta escola, obrigando
assim os docentes a produzirem seus próprios materiais
didáticos com recursos disponíveis em seu ambiente.
Relatam ainda os docentes que o acervo
bibliográfico é composto por literatura infantil, livros
didáticos, mapas e atlas e recebem livros didáticos
oriundos de PNLD, porém não sabe informar como são
escolhidos, mas os utiliza em suas aulas, pois servem para
facilitar e contribuir para os objetivos propostos em suas
disciplinas.
Informam os docentes que por meio de critérios
como abordagem inovadora e qualidade dos temas e
conteúdos, escolhem os livros didáticos utilizados em suas
aulas e também reforçam por meio de revistas e jornais.
Em suas avaliações 100% deles percebem que os
livros didáticos reforçam a metodologia de ensino centrada
na memorização, oferecem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos, privilegiam os
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos, estimulam a multidisciplinaridade, consistem
como a principal fonte de leitura e informação para o
aluno, oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos, incentivam a busca por novas informações
e conhecimentos, estão adequados às orientações
curriculares oficiais, mostrando-se parcialmente ricos em
relação ao conteúdo e à apresentação, bem como também
parcialmente defasados em relação à dinâmica dos
processos de ensino e aprendizagem e aprofundam os
conteúdos trabalhados em sala de aula, restando não
contemplar os conteúdos da realidade e os elementos
culturais regionais.
PLANO DE AÇÃO
O Plano de Ação (PA) consistiu na aplicação dos
resultados obtidos nas pesquisas do DSA (Diagnóstico
Socioambientais), RML (Resgate da Memória Local) e do
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PEDEOP (Pesquisa e Diagnóstico da Estrutura e
Organização Pedagógica das Escolas Públicas).
No DSA e RML foi possível conhecer a
realidade da estrutura e história das comunidades, como a
estrutura social, produtiva, ambiental, econômica, origem
dos comunitários, cidadania, lendas, contos e etc. Já o
PEDEOP reduziu a escala de atuação e procurou conhecer
a estrutura das escolas dentro das comunidades trabalhadas
no DSA e RML.
Na última etapa, os cursistas a partir das
informações obtidas nas pesquisas anteriores (DSA, RML
e PEDEOP) puderam selecionar diferentes abordagens e
estratégias para compartilhar com suas comunidades e
escolas. O Plano de Ação foi uma construção coletiva dos
cursistas, no qual foram selecionados os problemas mais
importantes para as comunidades, e a partir dessa
construção, foram selecionados os locais onde seriam
executados os trabalhos, equipes de execução e a
metodologia que os cursistas iriam utilizar.
No município de Juruti foram executados mais
de quinze Planos de Ação, em muitas comunidades da
zona urbana e, principalmente, da zona rural. Esses
trabalhos foram feitos em equipes e individuais, dependo
da logística das escolas e dos cursistas. Esses números
representam uma forte adesão dos cursistas ao projeto
Agenda Cidadã. Embora os números iniciais de
participantes sejam diferentes dos números finais, a maior
parte das comunidades e escolas que iniciaram
conseguiram finalizar os trabalhos.
Os relatórios de PA dos cursistas mostraram que
as questões ambientais foram os assuntos preferidos, e são
as maiores preocupações da maioria das comunidades
estudadas. Por outro lado, os cursistas tiveram a
oportunidade, não só de conhecer melhor suas próprias
comunidades e escolas, mas também, a possibilidade de
exercer a sua própria cidadania.
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O PA foi uma ocasião única, na qual houve uma
integração dos cursistas com a comunidade e um dos raros
momentos em que a comunidade pesquisada recebe os
resultados das pesquisas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SAO MANUEL
Informações Básicas
Código INEP:

15001202

Escola: EMEIF SAO MANUEL
Nível Ensino:

Infantil e Ensino Fundamental

Município: JURUTI
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Quanto ao acondicionamento do lixo
38,7% declaram que usam recipiente aberto e 61,3% usam
recipiente fechado; quanto ao destino 29% declaram que o
lixo é enterrado e 71% declaram que o lixo é queimado,
pois na comunidade não há um sistema de recolhimento de
resíduos.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por meio de micro abastecimento comunitário/poço
artesiano 54,8%; 45,2% usam água de rio açude, lago,
igarapé ou nascente. 96,8% bebem água tratada e 3,2% não
sabem se a água que usam para beber recebe tratamento.
Dos entrevistados, 63,3% usam agua filtrada; 33,3%
utilizam a cloração e 3,3% usam água fervida.
Esgoto: Quando questionados sobre a rede de
esgoto 87,1% declararam não existir rede de esgoto na
comunidade; 9,7% dizem que a rede é ruim e 3,2% não
sabem se existe rede de esgoto na comunidade. Quando
questionados sobre o destino do esgoto do banheiro ou
sanitário as repostas foram as seguintes: fossa séptica
67,7% os outros 32,3% declararam que são despejados a
céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 22,6% não sabem
ler/escrever; 54,8% cursaram o ensino fundamental
incompleto; 6,5% concluíram o ensino fundamental e 3,2%
cursaram o ensino médio incompleto; 6,5% cursaram o
ensino médio completo; 6,5% possuem o ensino superior
incompleto.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
doenças respiratórias 1,7%; Diarreia 48,3%; outras viroses
50%. De acordo com os entrevistados em caso de doenças,
todos recorrem ao posto de saúde. Quanto ao atendimento
em saúde 45,2% o consideram bom; 54,8% o consideram
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regular. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 9,7% o avalia como ruim; para 80,6% não
existe e 9,7% não sabe opinar. Quando questionados sobre
a assistência social, 3,2% avaliou como bom; 54,8%
regular; 38,7% ruim e 3,2% não sabe. Outro dado de
avaliação foi à qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que todos consideraram bom.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 6,5% dos
entrevistados alegaram possuir o documento de
propriedade do terreno onde moram; 93,5% não o
possuem. Questionados sobre as características do terreno,
todos os entrevistados responderam que vivem em área de
terra firme. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 93,5%
dizem que a casa onde moram é própria; 3,2% posse e
3,2% cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que se
locomovem por lancha (4,6%); a pé 47,7% ou canoa/bajara
47,7%.
Meio ambiente
Com relação ao abastecimento de água, 54,8% o
consideram bom; 9,7% regular; 12,9% ruim e para 22,6%
não existem.
Quanto a urbanização das ruas 6,5% a
consideram ruim e 93,5% dizem não existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
45,2% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 16,1% dos
questionados disseram que 1 menor trabalha; 25,8%
declaram que 2 menores trabalham e 12,9% declaram que
3 ou mais menores trabalham. Quanto à renda familiar,
48,4% recebem menos de 1 salário mínimo; 38,7%
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recebem de 1 a 2 salários mínimos e 12,9% de 2 a 3
salários mínimos.
Segurança Pública
Quando perguntados sobre a segurança pública
do local onde vive, os entrevistados avaliaram da seguinte
forma: 58,1% como bom; 41,9% como regular.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 93,5% disseram que sim, apenas 6,5%
disseram que gostam parcialmente, isso chama atenção ao
fato de que apesar de todas as dificuldades, a maioria dos
moradores gosta do local onde vive. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 64,5% participam as vezes e 35,5%
participam na maioria das vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade: todos dizem que sim.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados 61,3% o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde e 35,5%
a qualidade de ensino e 3,2% curso de qualificação
profissional. Ainda sobre o que os entrevistados
consideram mais importante, 22,6% consideram áreas de
lazer/esportes; 3,2% programação cultural e 74,2%
segurança pública. Também foram questionados sobre o
que consideram mais importante dentre áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 25,8% consideram áreas
verdes; 3,2% praias/balneários; 64,5% rios e lagos e 6,5%
a qualidade do ar.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
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Identificação e Vínculo
Nestas escolas apenas 1 professor foi
entrevistado sendo este do sexo masculino de faixa etária
variando entre 31 a 40 anos, concursado, apresentando
estre 2 a 5 anos trabalhando.
Formação e Motivação
O professor desta escola está se graduando em
Licenciatura plena em pedagogia, em uma instituição
pública federal na modalidade presencial.
Quanto à formação continuada, ele participou de
cursos de capacitação didática, todos em instituição
pública municipal de forma presencial. Sobre a
capacitação dos programas das disciplinas que leciona o
mesmo considera plenamente adequado. Este deseja a
oferta de cursos visando melhor desempenho de suas
atividades ensino, principalmente em língua inglesa,
educação especial e pró-letramento.
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, o entrevistado afirma ter recebido orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina e que as
incorpora em suas aulas e que trabalha os temas
transversais em sua disciplina. Principalmente meio
ambiente e saúde. Quanto aos trabalhados integrados aos
conteúdos disciplinares em parceria com outras disciplinas,
o professor afirmou trabalhar temas transversais.
O entrevistado não conhece o projeto político
pedagógico da escola e não sabe afirmar se ele contempla
os temas transversais. O professor não respondeu quando
questionado sobre sua motivação em participar de eventos
de integração, no entanto o mesmo acredita que a
motivação dos alunos em participar de eventos desta
natureza seja muito alta.

Infraestrutura de apoio pedagógico
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Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula para seu uso cotidiano. E que
esta é usada costumeiramente.
Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. O entrevistado afirma não
usar recursos de tecnologia da informação e comunicação
e não utiliza recursos de informática e da internet como
apoio às atividades de sua disciplinas. Não há captação de
projetos pela escola, não há materiais audiovisuais de
apoio pedagógico, nunca recebeu cursos de capacitação
para uso de materiais audiovisuais de apoio didático e por
conta disso, nunca usou materiais audiovisuais. Para suprir
essa necessidade o professor produz seu próprio material
didático com recursos disponíveis em seu ambiente
(rochas, plantas, animais, etc).
A escola não conta com biblioteca e sala de
leitura. Em relação aos livros didáticos o professor afirmou
serem recebidos via Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD) e que estes são escolhidos pela Secretaria
Municipal de Educação e os utiliza em suas aulas. Além
destes, outros livros, revistas e jornais são utilizados pelo
docente no preparo das atividades de ensino e eventos
escolares.
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Juruti Açu,
localizada na Zona Rural do município de Juruti-Pará.
Tendo como pressuposto a idealização do Projeto de Ação
Educativa da comunidade como forma de melhorar a
gestão administrativa e cultural visando, igualmente, uma
gestão estratégica das organizações e do fortalecimento da
cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
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comunidade Juruti Açu, sobre a importância da associação
na organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola São Manuel e comunitários em geral. O referido
projeto teve como metodologia utilizada à pesquisa
quantitativa, com a aplicação de questionários sendo
distribuídos aos respectivos participantes, que puderam
responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre o
determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF MANOEL TEIXEIRA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15101096
EMEIF MANOEL TEIXEIRA
Ensino Fundamental
JURUTI
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Essa comunidade é abastecida em sua totalidade
por micro sistema de abastecimento comunitário de água e
não recebe qualquer tipo de tratamentos.
O esgoto das residências é lançado em fossas
sépticas (57,1%) e a céu aberto (42,9%).
Quase todo o lixo produzido (91,3%) é
acondicionado em recipientes aberto e ao final é queimado,
vez que, somente 25% diz reaproveitar como adubo.
Os comunitários denunciam que não existe redes
de esgoto e nem coleta de lixo e reconhecem o
abastecimento de água (84%) e a coleta de lixo (16%)
como sendo o mais importantes.
Educação (escolaridade)
A maioria da população sabe ler e escrever,
porém não frequentaram a escola (55%) e, ensino
fundamental incompleto (45%).
A população depende exclusivamente da rede
pública de ensino e ainda classifica como sendo mais
importante cursos de qualificação profissional.
Saúde
Nessa comunidade nos últimos 12 meses tem-se
registro de 48,8% de diarreia, 41,9% verminoses, 47% de
dengue e 4,7% de doenças respiratórias.
Quando necessitam procuram atendimentos
médicos em hospitais públicos em 100% das vezes, que é
considerado “bom”, além disso, os comunitários declaram
que não existe atendimento de creches, nem atendimento à
portadores de necessidades especiais e nem qualquer tipo
de assistência social.
As áreas ambientais, as arborizações das ruas, as
praias, rios e lagos e a qualidade do ar são considerados
bons por todos.
Habitação
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Todas as residências são posse, sem qualquer
tipo de documento, sendo que a maioria delas (60%) é, em
média, composta por mais de seis pessoas.
A comunidade está localizada em áreas de
“terra-firme” (50%) e em áreas de várzea ou igapós (50%).
Usam a madeira (100%) em suas construções, sendo que,
não relatam a existência de possuem sanitários.
Quase que inexiste residências (90,9%) servidas
com energia elétrica e, os poucos domicílios com energia
usam serviços da companhia distribuidora.
Transporte
O meio de transporte mais usado na comunidade
é van ou Kombi (93,5%), que consideram como sendo
regular, seguido de andar a pé (43,8%).
Meio ambiente
A população declara como sendo ”bom” a
urbanização e arborização das ruas, as áreas verdes, praias
e balneários, rios e lagos e a qualidade do ar e, consideram
as áreas verdes como o ponto mais importante da
comunidade.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Em 53,3% das residências existem de quatro a
cinco pessoas que colaboram para o sustentam da família
e, desses domicílios, 81,8% existem pelo menos dois
menores de 18 anos que contribuem com a renda.
Nesta comunidade 33,3% das famílias não
possuem renda e outros 33,3% a renda mensal é de um a
dois salários mínimos, sendo que a origem dessa é
informal (lavrador) e os outros 38% do serviço público.
Cultura e lazer
Informam inexistirem áreas de lazer e de
esportes e consideram a boa a programação cultural,
reconhecendo a importância da segurança pública. Os
meios de acesso a informação são, na maioria das vezes, a
internet (60%) e jornal (40%).
Segurança Pública
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Esta escola não participou deste item da
pesquisa.
Cidadania
Em cerca de 55% dos domicílios existem mais
de três pessoas menores de 18 anos e, destes, 46,2% não
possuem certidão de nascimento.
Em todos os casos de problemas, a comunidade
costuma recorrer em totalidade ao Poder Público.
O índice de aprovação da comunidade em que
vivem é de 100% e consideram esse convívio bom ou
satisfatório, fato que estimula a participação em projetos
sociais (100%).
Visão compartilhada de futuro
O maior desejo da comunidade é a oferta de
cursos de qualificação profissionais, considerando também
igualmente importante o abastecimento de água (84%) e a
coleta de lixo (16%).
PLANO DE AÇÃO
Os relatórios de PA dos cursistas mostraram que
as questões ambientais foram os assuntos preferidos, e são
as maiores preocupações da maioria das comunidades
estudadas. Por outro lado, os cursistas tiveram a
oportunidade, não só de conhecer melhor suas próprias
comunidades e escolas, mas também, a possibilidade de
exercer a sua cidadania.
O PA foi uma ocasião única, na qual houve uma
integração dos cursistas com a comunidade e um dos raros
momentos em que a comunidade pesquisada recebe os
resultados das pesquisas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF TEOFILO BATISTA DE LIRA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15102157

EMEIF TEOFILO BATISTA DE LIR
Ensino Fundamental
JURUTI
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto ao acondicionamento do lixo todos
declararam que usam recipiente aberto; quanto ao destino
todos declaram que o lixo é depositado em lixão, pois na
comunidade não há um sistema de recolhimento de
resíduos.
Com relação ao abastecimento de água, 87%
recebem água nas residências a partir micro abastecimento
comunitário/poço artesiano, porém, todos recebem água
sem tratamento e apenas 2,7% dos entrevistados, não
souberam responder quanto ao tratamento da água.
Embora todos os entrevistados utilizem a cloração para
tratamento da água em casa.
Quanto presença de rede de esgoto todos
declararam não existir rede de esgoto na comunidade. Com
relação ao destino do esgoto do banheiro ou sanitário, 95%
declararam que são despejados a céu aberto/vala, apenas
5% das residências despejam o em fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 45% possuem o ensino
fundamental incompleto; 15% possuem o ensino
fundamental completo e 17,5% possuem o ensino médio
incompleto; 17,5% possuem o ensino médio completo e
somente 5% possuem o ensino superior completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
dengue
(7,3%);
verminoses
(7,3%);
doenças
respiratórias(6,3%); Diarreia (27,1%); outras viroses
(36,5%); problemas depele(3,6%); problemas ósseos ou de
articulação(10,4%); diabetes (1%) e Câncer (2,1%). De
acordo com os entrevistados em caso de doenças, 92,5%
recorrem a postos de saúde e 7,5% recorrem a hospitais
públicos para seu atendimento.
Quanto ao atendimento de saúde, 90%
consideram bom e 10% consideram regular. Em relação ao
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atendimento aos portadores de deficiências, os que
responderam declaram que não existe. Quando
questionados sobre a assistência social, todos os
entrevistados dizem não existir. Outro dado de avaliação
foi a qualidade do ensino, onde os resultados mostraram
que 95% consideraram bom e apenas 5% consideram este
item regular.
Habitação
Observa-se que todos os entrevistados não
possuem o documento de propriedade do terreno onde
moram. Questionados sobre as características do terreno,
todos os entrevistados responderam que vivem em área de
terra firme. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, todos
dizem que a casa onde moram é própria.
Transporte
Quanto ao tipo de transporte comumente
utilizados os entrevistados responderam que utilizam,
preferencialmente moto (51,3%), carro (46,1%) e somente
2,6% utilizam a bicicleta.
Meio ambiente
O abastecimento de água da comunidade é
considerado bom para todos os entrevistados.
Com relação a urbanização das ruas 72,5%
declaram que não existe urbanização, porém 15%
consideram bom ou regular e somente 5% cosideram ruim.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Percebe-se que em 82,5% das respostas dos
entrevistados confirmam que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; 7,5% dos questionados disseram que 1
menor trabalha; 5% declaram que 2 menores trabalham e
5% declaram que 3 ou mais menores trabalham. Quanto à
renda familiar, 30% recebem menos de 1 salário mínimo;
62,5% recebem de 1 a 2 salários mínimos; 2,5% de 2 a 3
salários mínimos e 5% de 3 a 5 salários mínimos .
Cidadania
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Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram todos disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), todos
dizem que participam na maioria das vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade todos dizem que sim.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados 80% o aspecto
mais importante é o atendimento a saúde e 15% a
qualidade de ensino e 5% curso de qualificação
profissional. Ainda sobre o que os entrevistados
consideram mais importante, 22,5% consideram áreas de
lazer/esportes; 2,5% limpeza de ruas e terrenos e 75%
segurança pública.
Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 47,5% consideram áreas
verdes; 50% rios e lagose2,5%a qualidade do ar.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
Identificação e Vínculo
Quanto ao local de trabalho, nesta escola 66,7%
dos docentes são do sexo feminino, e 33,3% do masculino
com faixa etária variando entre 18 a 40 anos, 83,3%
concursado e 16,7% contratado, apresentando estes 6 a 15
anos de trabalho.
Formação e Motivação
Com relação aos aspectos de formação e
motivação, nesta escola 83,3% tem graduação e 16,7%
estão cursando uma graduação, todos do tipo licenciatura
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plena. Em relação à instituição 50% cursam em unidades
federais e 50% em universidades privadas, 57.1% à
distância. Quanto à formação continuada, todos
responderam ter participado de cursos de capacitação
didática, todos em instituição pública municipal de forma
presencial. Sobre a capacitação dos programas das
disciplinas que lecionam 83,3% consideraram plenamente
adequados e 16,7% consideram adequados.
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 66,7% afirmam ter recebido orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina e aqueles que
receberam-nas incorporam em suas aulas e 83.3% dos
entrevistados trabalharam algum tema transversal em sua
disciplina. Como tema principal indicado: 15% trabalham
ética; 15% trabalham pluralidade cultural; 25% meio
ambiente; 25% saúde; 15% orientação sexual e 10%
trabalho e consumo. São trabalhados integrados aos
conteúdos disciplinares para 100%, em parceria com
outras disciplinas.
Todos os entrevistados conhecem o projeto
político pedagógico da escola e afirmam que ele contempla
os temas transversais. Todos se sentem motivados a
participar de eventos de integração, e quanto a participação
dos alunos, 66,7% dos entrevistados acreditam que a
motivação seja alta.
Infraestrutura de apoio pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola, 50% os professores
afirmaram existir biblioteca/sala de leitura, além da sala de
aula para seu uso cotidiano. 50% alegaram usar
costumeiramente as salas de aula e 50% biblioteca/sala de
leitura. Para os entrevistados a biblioteca/sala de leitura
tem infraestrutura adequada, com acervo constituído de
19,4% de Literatura Infantil; 19,4% Literatura Juvenil;
Literatura Brasileira (19,4%); Livros Didáticos (19,4%);
Livros Paradidáticos (19,4%) e Literatura Regional (3,2%).
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Como não existe outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade 50% dos
professores produzem seu próprio material didático com
recursos disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas,
animais, etc).
Em relação aos livros didáticos 83,3% dos
professores afirmaram serem recebidos via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e 50% afirmam que
estes são escolhidos pela Secretaria Municipal de
Educação 66,77% dos professores os utilizam parcialmente
em suas aulas; 16,7% utilizam os livros e 16,7% não
utilizam. Além destes, outros livros, livros paradidáticos,
revistas, internet e jornais são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares.
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na área da escola, localizada na
Zona urbana do município de Juruti-Pará. Tendo como
pressuposto a idealização do Projeto de Ação Educativa da
comunidade como forma de melhorar a gestão
administrativa e cultural visando, igualmente, uma gestão
estratégica das organizações e do fortalecimento da
cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
área da escola sobre a importância da associação na
organização e fortalecimento da cidadania.
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O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Teófilo Batista de Lira e comunitários em geral.
O referido projeto teve como metodologia utilizada à
pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários
sendo distribuídos aos respectivos participantes, que
puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre
o determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF MARIA LUCIA NASCIMENTO DA SILVA

Informações Básicas
Código
15104044
INEP:
EMEF MARIA LUCIA NASCIMENT
Escola:
DA SILVA
Nível
Ensino Fundamental
Ensino:
Município: JURUTI
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
URBANO
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
O abastecimento das residências desta
comunidade se faz quase que em sua totalidade por meio
de micro sistema de abastecimento comunitário (99,4%) e
por meio de rede geral de distribuição (0,6%), porém a
maioria dessas (95,1%) não é submetida a nenhum tipo de
tratamento. Apenas uma parcela (44,6%) recebe adição de
cloro 40,1% tem sua água filtrada e 15,2% fervida.
Já no item esgoto, a maioria dos resíduos
provenientes de banheiros ou sanitários são lançados em
fossa séptica (57,2%), 14,4% lança seus dejetos a céu
aberto/vala, 11,2% utiliza a rede geral e o restante faz uso
de sumidouro, rio/canal/valão e outros meios não
especificados.
Das residências pesquisadas nessa comunidade,
parte do lixo (60,3%) é coletado por serviço de limpeza,
sendo o restante destinado a caçamba de lixo (38,3%) e
queimado (1,4%), nota-se porém, que uma pequena
parcela da população utiliza parte do lixo orgânico como
adubo em quintais.
Rede de esgoto bem como coleta de lixo são
inexistentes. Sobre questões de importância elencaram o
abastecimento de água como primeiro (26,6%) seguido de
coleta de lixo (26,3%), rede de esgoto (18,3%),
urbanização das ruas (15,1%) e transporte coletivo
(13,7%).
Educação (escolaridade)
A maioria da população dessa comunidade
possui ensino médio completo (24,6%), seguido de ensino
fundamental incompleto (24%), ensino médio incompleto
(15,4%), ensino fundamental completo (14,6%), ensino
superior completo (8,9%), ensino superior incompleto
(7,4%), 3,4% sabe ler/escrever, mas não frequentou escola,
1,1% está cursando nível superior e 0,6% não sabe
ler/escrever.

1680

Todos possuem apenas a rede pública de ensino
que é considerada como sendo “bom” por 70,7% e,
questionados sobre qual item possui maior importância
afirmaram que o atendimento de saúde é o principal
(59,4%) seguido pelo atendimento ao portador de
deficiência (14,9%), cursos de qualificação profissional
(11,1%), qualidade de ensino (7,4%), creche (4,9%) e
assistência social (2,3%).
Saúde
A população informou que nos últimos 12 meses
percebeu-se a ocorrência de doenças, tais como, diarreias
(24,5%) e outras viroses (17,7%).
Na ocorrência de doenças 98% da população
recorre a rede pública de saúde (posto de saúde e
hospitais), que é considerada por 49,3% da população
como sendo “regular” e 35,5% consideram “bom”.
Percebe-se ausência de creches e atendimentos
especializado para portadores de necessidades especiais.
Habitação
A maioria das residências é própria e possui de
quatro a cinco pessoas (45,3%) e 64,3% delas não possuem
documentação de propriedade, sendo todas localizadas em
áreas de terra firme, sem ação de alagamentos e
construídas em sua maioria (53,7%) de alvenaria.
Percebe-se ainda que a totalidade das residências
(100%) possui abastecimento de energia elétrica por
companhia distribuidora.
Transporte
Os meios de transporte utilizados pela
comunidade são diversos, dividindo-se em sua maioria
entre bicicleta (43,6%) porém 12,6% andam a pé pois
inexiste sistema de transporte coletivo.
Meio ambiente
Os resultados demonstram que 47,1% da
população considera praia, balneários, rios e lagos como
sendo “regular”.
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Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Acerca da atividade laborativa, constatou-se que
mais da metade delas (50,9%) possui de apenas uma
pessoa responsável pelo sustento da família.
Percebe-se ainda que em 35,9% das residências,
dois menores de 18 anos contribuem para o sustento
familiar, sendo que no item renda total, contabilizando
eventuais benefícios sociais, cerca de 52,8% das famílias
recebem de um a dois salários mínimos, 24,6% recebem
menos de um salário e 16,5% recebem de dois a três
salários mínimos, 5,5% não possuem renda, 0,3% recebem
de três a cinco salários mínimos e 0,3% recebem mais de
cinco salários.
Nota-se que 20,3% desses rendimentos e/ou
benefícios são provenientes de trabalhos informais
(mateiros, produtores rurais, agricultores e etc) e 15,2%
são provenientes de bolsa família.
Cultura e lazer
Acerca da cultura e lazer, a população considera
de grande importância a arborização das ruas (43,1%), a
qualidade do ar (18,9%), rios e lagos (14,6%),
praias/balneários (13,4%) as áreas verdes (10%).
O meio de acesso às informações mais utilizados
é televisão (49,2%), revistas e jornais.
Cidadania
Com base nos resultados das entrevistas pode-se
perceber que em 35,9% das residências existem de duas a
três pessoas menores de 18 anos, porém a maioria delas
(95,4%) tem certidão de nascimento.
Em caso de necessitar de auxílio a algum tipo de
problema, 63,7% da população recorreria primeiramente
ao Poder Público e 16,9% às lideranças comunitárias.
Informação salutar é perceber que 67,9% das
pessoas dizem gostar da comunidade em que residem, fato
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este que torna o convívio em comunidade considerado
“bom” ou “satisfatória.
Segundo o estudo, 28,3% da população
consideram a associação de moradores muito importante,
seguido por projetos sociais (19,1%).
Visão compartilhada de futuro
A comunidade demonstra sua preocupação com
o futuro quando responde ser o atendimento à saúde a
questão de maior importância a todos (59,4%), seguido do
atendimento a portador de deficiência (14,9%) e a oferta
de cursos de qualificação profissional (11,1%), sem deixar
de pontuar como sendo igualmente importante o
abastecimento de água nas residências (26,6%), coleta de
lixo (26,3%) e a oferta de transporte público (13,7%).
Importante destacar ainda que 43,1% da
população considera a arborização das ruas de grande
importância, seguido da qualidade do ar (18,9%), rios e
lagos (14,6%), praias/balneários (13,4%) e áreas verdes
(10%).
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na no Bairro São Marcos
localizada no município de Juruti-Pará. Tendo como
pressuposto a idealização do Projeto de Ação Educativa da
comunidade como forma de melhorar a gestão
administrativa e cultural visando, igualmente, uma gestão
estratégica das organizações e do fortalecimento da
cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores do
bairro São marcos sobre a importância da associação na
organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Maria Lúcia Nascimento, comunitários em geral. O
referido projeto teve como metodologia utilizada à
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pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários
sendo distribuídos aos respectivos participantes, que
puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre
o determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF VILMA GUIMARAES DE OLIVEIRA
Informações Básicas
15104052
EMEF VILMA GUIMARAES DE
Escola:
OLIVEIRA
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental

Código INEP:

Município: JURUTI
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto ao acondicionamento do lixo todos
declararam que usam recipiente aberto; quanto ao destino
todos declararam que o lixo é queimado, pois na
comunidade não há um sistema de recolhimento de
resíduos.
Quanto ao abastecimento de água é todo feito
por meio de micro abastecimento comunitário/poço
artesiano. Todos declararam não saber se a água recebe
tratamento. Dos entrevistados, todos usam água filtrada.
Quando questionados sobre a rede de esgoto
todos declararam não existir rede de esgoto na
comunidade. Com relação ao destino do esgoto do
banheiro ou sanitário todos afirmaram que o esgoto é
despejado a céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 10% não sabem
ler/escrever; 36,7% sabem ler/escrever, mas não
frequentou a escola; 16,7% possuem o ensino fundamental
incompleto; 3,3% possui o ensino fundamental completo e
33,3% possuem o ensino médio incompleto.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
dengue 3,3%; doenças respiratórias 3,3%; outras viroses
93,3%. De acordo com os entrevistados em caso de
doenças, todos recorrem a postos de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, todos
consideram bom. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, declaram ruim (6,7%); 36,7%
disseram que não existe e a maioria 56,7% não soube
responder. Quando questionados sobre a assistência social,
83,3% dos entrevistados dizem ser um serviço bom e
13,3% disseram que é regular. Outro dado de avaliação foi
a qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
todos consideraram bom.
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Habitação
Quanto aos aspectos de habitação, observou-se
53,3% dos entrevistados não possuem o documento de
propriedade do terreno onde moram e 46,7% não souberam
responder. Todos os entrevistados responderam que vivem
em área de terra firme e em casas próprias.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados 36,8% entrevistados responderam que
utilizam carro, 30,3% usam moto, 20,9% responderam
outros tipos e apenas 3,9% utilizam bicicleta como meio
de transporte.
Meio ambiente
Sobre a qualidade do serviço de abastecimento
de água, todos consideraram bom.
Quanto ao aspectos de urbanização das ruas
todos declararam que não há urbanização nas ruas da
comunidade.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Percebe-se que 23,3% dos entrevistados
afirmaram que nenhum dos menores de 18 anos trabalha;
33,3% dos questionados disseram que 1 menor trabalha;
43,3% declaram que 2 menores trabalham. Quanto à renda
familiar, 3,3% recebem menos de 1 salário mínimo e
96,7% recebem de 1 a 2 salários mínimos.
Segurança Pública
Quanto aos aspectos de segurança pública na
comunidade, 73,3% dos entrevistados avaliaram como
bom, 13,3% consideraram regular e 13,3% dizem não
existir segurança pública na comunidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram todos disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, todosos
moradores gostam do local onde vivem.
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Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), todos
responderam que participam as vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, todos responderam que sim.
Visão compartilhada de futuro
Para todos os entrevistados o aspecto mais
importante é o atendimento a saúde. Ainda sobre o que os
entrevistados consideram mais importante, todos
consideram a segurança pública.
Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
O resultado foi o seguinte: todos consideram a qualidade
do ar como o mais importante.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
Identificação e Vínculo
Quanto ao ambiente de trabalho, nesta escola os
docentes são 50% do sexo masculino e 50% do feminino
de faixa etária variando entre 31 a 64 anos, todos são
concursados, apresentando estre 2 a 5 anos trabalhando.
Formação e Motivação
Com relação aos aspectos de formação e
motivação, nesta escola 16,7% tem graduação e 83,3%
estão cursando uma graduação, todos do tipo licenciatura
plena, distribuídos em cursos de Pedagogia 16,7%;
Biologia
16,7%;
Português/Inglês
33,3%;
Historia/Geografia 16,7%; e Biologia/Química 16,7%. Em
relação à instituição 83,3% cursam em unidades federais e
16,7% em universidades privadas, sendo 100% na forma
presencial. Quanto à formação continuada, todos
responderam ter participado de cursos de capacitação
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didática, 50% em instituição pública federal e outros 50%
pública municipal, todos de forma presencial. Sobre a
capacitação dos programas das disciplinas que lecionam
todos consideraram adequado. Todos desejam a oferta de
cursos visando melhor desempenho de suas atividades
ensino, principalmente em Inglês, ensino de informática e
educação inclusiva.
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, todos afirmam ter recebido orientações oficiais
para o ensino de sua área/disciplina e aqueles que as
receberam incorporam em suas aulas e todos trabalharam
algum tema transversal em sua disciplina. Como tema
principal indicado: 20% trabalham ética, 12% trabalham
pluralidade cultural, 16% meio ambiente, 24% saúde, 12%
orientação sexual e 16% trabalho e consumo. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, todos os professores
afirmaram não trabalhar temas transversais em parceria
com outras instituições.
De acordo com os dados 83,3% dos
entrevistados conhecem o projeto político pedagógico da
escola, 83,3% afirmam que ele contempla os temas
transversais. Todos sentem-se motivados a participar de
eventos de integração, e quanto a participação dos alunos,
os entrevistados (83,3%) acreditam que a motivação seja
alta.
Infraestrutura de apoio pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula para seu uso cotidiano. Todos
alegaram usar costumeiramente as salas de aula.
Como não existe outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
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há captação de projetos pela escola, 83,3% consideram que
os materiais audiovisuais de apoio pedagógico são
adequados e atualizados para atendimento das demandas
de suas diciplinas, nunca receberam cursos de capacitação
para uso de materiais audiovisuais de apoio didático e por
conta disso, raramente usaram materiais audiovisuais. Para
suprir essa necessidade os professores produzem seu
próprio material didático com recursos disponíveis em seu
ambiente (rochas, plantas, animais, etc).
A escola não conta com biblioteca e sala de
leitura. Em relação aos livros didáticos todos os
professores afirmaram serem recebidos via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD), 83,3% afirmam que
estes são escolhidos por Comissão de Professores e todos
os professores os utilizam em suas aulas. Além destes,
outros livros, revistas e jornais, tv/outras mídias são
utilizados pelos docentes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares.
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Santa Maria Curumucuri, localizada na Zona Rural do município de
Juruti-Pará. Tendo como pressuposto a idealização do
Projeto de Ação Educativa da comunidade como forma de
melhorar a gestão administrativa e cultural visando,
igualmente, uma gestão estratégica das organizações e do
fortalecimento da cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
comunidade Santa Maria - Curumucuri sobre a
importância da associação na organização e fortalecimento
da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Vilma Guimarães de Oliveirae comunitários em
geral. O referido projeto teve como metodologia utilizada à

1690

pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários
sendo distribuídos aos respectivos participantes, que
puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre
o determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF AMAURI DA SILVA MORAES
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15105008

EMEIF AMAURI DA SILVA MORA
Ensino Fundamental
JURUTI
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
O abastecimento das residências se faz por meio
de captação de poços artesianos (50%) ou natural (50%),
de lagos, rios, igarapés ou nascentes, porém, todas as
captações não são submetidas a qualquer tipo de
tratamento, ficando restrita apenas a fervuras (75%) ou
aplicação de cloro (25%). Já no item esgoto, os resíduos
provenientes de banheiros ou sanitários são lançados a céu
aberto (62,5%), sumidouro (25%) ou em fossa séptica
(12,5%). Das residências pesquisadas nessa comunidade,
em apenas 30% resíduos orgânicos são utilizados como
adubo em quintais, sendo que, o restante da comunidade
acondiciona todo o lixo em recipientes abertos e ao final o
incineram.
Acerca de problemas provenientes de entulhos
em áreas desocupadas, contatou-se a preocupação em
determinados itens, como urbanização das ruas (31,8%),
redes de esgoto (27,3%), abastecimento regular de água
(18,2%) oferta de transporte coletivo público (13,6%) e a
coleta diária de lixo, posto que, inexiste a limpeza de ruas
e em terrenos baldios, o que gera o surgimento de graves
problemas de saúde aos comunitários.
Educação (escolaridade)
A maioria da população dessa comunidade
possui ensino fundamental completo (47,6%), sendo
quantidade menor aqueles que possuem ensino
fundamental incompleto (14,3%), porém uma parcela
significativa da população não sabe ler e nem escrever
(4,8%).
A comunidade utiliza somente escolas da rede
pública de ensino, considerando a qualidade do ensino
como “bom” (75%) e “regular” (25%).
Saúde
Sobre este quesito, questionada a população
informou que nos últimos 12 meses se percebeu a
ocorrência de doenças, tais como, viroses (47,8%), diarreia
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(13,0%), verminoses (13%), problemas de coração (8,7%)
e em poucos (8,7%) não foi registrado casos de doenças.
Na ocorrência de doenças 100% da população
recorre a rede pública de saúde, sendo que este serviço é
disponibilizado a apenas 50% da população que considera
o serviço como sendo “bom”.
Também foi questionado sobre a oferta de
creches na comunidade, que inexiste para 68,4% da
população, sendo disponibilizada para apenas 31,6%, que
consideram como “regular”.
Para a população as praias da comunidade são
consideradas em sua maioria como “regular” ou “ruim”
(90,0%), sendo apenas “bom” para a minoria (10%),
porém, quanto a qualidade do ar que respiram a maioria o
considera como sendo “bom” (95,0%).
Habitação
A maioria das residências possuem de quatro a
seis pessoas (55%) e a maioria (80%) não possuem
documentação de propriedade, sendo todas localizadas em
áreas consideradas “terra firme, sem ação de alagamentos e
construídas na maioria das vezes com madeira (85,7%),
porém, independentemente do tipo de material da
construção, 100% delas não possuem sanitários ou
banheiros, restando apenas a área externa para dejeções.
Percebeu-se ainda que em apenas 75% das
residências possuem energia elétrica e que em 40% delas é
proveniente de energia solar e 60% da companhia
distribuidora.
Transporte
Os meios de transporte utilizados pela
comunidade são diversos, dividindo-se em sua maioria
entre automóveis (25%), bicicletas (25%) e motos (25%).
Meio ambiente
Em questões relacionadas ao meio ambiente
nota-se certo grau de conhecimento, posto que, a
população demonstra preocupações com assuntos
relacionados ao tema, porém, em contrário a este pensar,
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ainda se percebem ações de descasos, como por exemplo, a
não separação do lixo e seu destino final.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Questionadas sobre atividade laborativa,
constatou-se que em quase todas as residências existem
pessoas que trabalham, sendo que, algumas delas (47,4%)
são compostas de duas a três pessoas e que, em apenas
10,5% das residências não há quem trabalhe.
Percebe-se ainda que em aproximadamente 85%
das residências os menores de 18 anos contribuem para o
sustento familiar, sendo que, no item renda total,
contabilizando eventuais benefícios sociais, 80% das
residências percebem menos de um salário mínimo mensal
e, apenas 20% contabilizam de um a dois salários
mínimos.
Chama a atenção o detalhe de que 100% desses
rendimentos e/ou benefícios, são de origem de empresas
públicas e, a renda informal tem origem totalmente da
agricultura.
Cultura e lazer
Em relação a cultura e lazer, metade da
população considera as áreas destinadas a lazer como
sendo “bom” e os demais como sendo ou “regular” ou
”inexistente”.
Quanto as programações culturais 70% da
população considera “regular”, e 65% da população
confessa ser mais importantes questões referentes a
segurança pública.
O meio de acesso as informações mais utilizado
é a televisão (41%), seguido por rádio (23,1%) e reuniões
de bairros (20,5%).
Cidadania
Analisando os resultados das entrevistas se
percebe que em 36,8% das residências moram pessoas
menores de 18 anos, porém todas elas possuem certidão de
nascimento.
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Em caso de necessitar de auxílio a algum tipo de
problema 38,7% da população recorreria primeiramente a
lideranças comunitárias ao invés do Poder Público local.
Saldo positivo é perceber que 60% das pessoas
dizem gostar da comunidade em que residem e apenas uma
minoria (10%) não, fato este que torna o convívio em
comunidade considerado “bom” ou “satisfatório” (100%),
o que faz com que uma grande parte das pessoas (81,8%)
aceite participar de projetos em benefício do social.
Visão compartilhada de futuro
A comunidade demonstra sua preocupação com
o futuro quando responde ser o atendimento a saúde a
questão de maior importância (65%), seguido da
preocupação com a qualidade de ensino (35%), sem deixar
de pontuar como sendo igualmente importantes instalação
de rede de esgoto, urbanização das ruas, abastecimento de
água nas residências, a oferta de transporte público e a
coleta de lixo nas residências.
PLANO DE AÇÃO
Os relatórios de PA dos cursistas mostraram que
as questões ambientais foram os assuntos preferidos, e são
as maiores preocupações da maioria das comunidades
estudadas. Por outro lado, os cursistas tiveram a
oportunidade, não só de conhecer melhor suas próprias
comunidades e escolas, mas também, a possibilidade de
exercer a sua cidadania.
O PA foi uma ocasião única, na qual houve uma
integração dos cursistas com a comunidade e um dos raros
momentos em que a comunidade pesquisada recebe os
resultados das pesquisas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF MANOEL PEREIRA DA CUNHA
Informações Básicas
Código INEP:

15157288

Escola: EMEF MANOEL PEREIRA DA CUN
Nível Ensino:

Infantil e Ensino Fundamental

Município: JURUTI
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:

1697

RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL - RML
A Comunidade de Santo Antônio da Ingrácia foi
fundada em 26 de agosto de 1976 por pessoas que vieram
de uma ilha de nome ilha do Macaiani, que ao chegarem
ao lago de nome Lago de Juruti - Velho encontraram com
uma pessoa chamada Mercio Henrique de Souza.
Este último morador era o dono das terras, nas
quais deu origem à comunidade. As pessoas que
organizaram e fundaram a comunidade, nomearam a
mesma com o atual nome porque na região tem uma área
que se chama cabeceira da Ingrácia.
Em comemoração ao período da fundação da
comunidade os moradores celebram a festa em
homenagem a Santo Antônio, o Santo casamenteiro. Os
moradores relatam que já perderam alguns costumes
típicos, como danças e alguns tipos de comidas e bebidas
que existiam em anos passados. Além disso, registram
também, que antes havia o intenso uso de ervas
medicinais, e que hoje estão sendo substituídas pelas
drogas alopáticas.
Os comunitários esclarecem que após a
formação da comunidade Santo Antônio da Ingrácia, foi
criada a comunidade Nova Macaiani, também por pessoas
que vieram da comunidade de nome ilha do Macaiani.
Porém, essa comunidade foi formada devido a uma grade
enchente no qual as pessoas perderam todos os seus
pertences, e por indicação de conhecidos decidiram
construir sua nova comunidade em uma área de terra
firme.
Os moradores declaram ainda, que no início
houve conflitos com os donos das terras, e que depois,
após a intervenção do poder público, houve a doação para
a comunidade se estabelecer.
Incialmente tinham apenas oito famílias
ocupando a área, e hoje somam 27 famílias. E a partir de
setembro de 1990 o local se tornou comunidade com o
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nome de nova Macaiani, nome herdado da antiga
comunidade.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Quanto ao acondicionamento do lixo
todos declaram que usam recipiente aberto; quanto ao
destino todos declaram que o lixo é queimado, pois na
comunidade não há um sistema de recolhimento de
resíduos.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
totalmente feito por meio de micro abastecimento
comunitário/poço artesiano. Todos declaram que a água
não recebe tratamento. Dos entrevistados, 78,3% declaram
usar água sem tratamento, outros 21,7% usam água
clorada.
Esgoto: Quando questionados sobre a rede de
esgoto todos declararam não existir rede de esgoto na
comunidade.
Quando questionados sobre o destino do esgoto
do banheiro ou sanitário a resposta foi a seguinte: 63%
declararam que são despejados em sumidouros, 37% usam
fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 54% possui ensino
fundamental completo; 37% ensino fundamental
incompleto; 6,5% possui o ensino superior completo; e
2,2% ensino médio completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
Não houve casos de doença (52,2%); algum tipo de virose
(47,8%). De acordo com os entrevistados em caso de
doenças, todos recorrem a postos de saúde. Quanto ao
atendimento em saúde, todos o consideram regular.
Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, todos declaram não existir. Quando
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questionados sobre a assistência social, todos os
entrevistados dizem ser ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que todos os entrevistados fazem parte de área de
assentamento do terreno onde moram. Questionados sobre
as características do terreno, todos os entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, todos dizem que a casa onde
moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
utilizam: a pé 43,8%; canoa/bajara 43,8%; moto-táxi 4,8%;
barca/balsa/lancha 1,9%; e bicicleta 1,9%.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação a este
tema todos consideram bom.
Urbanização das ruas: quanto a este tema todos
declaram que não existe urbanização.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
68,1% das respostas dos entrevistados afirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 23,4% dos
questionados disseram que 1 menor trabalha; 6,4%
declaram que 2 menores trabalham; e 2,1% declaram que 3
ou mais menos trabalham. Quanto à renda familiar,16,7%
recebem menos de 1 salário mínimo; 72,9% recebem de 1
a 2 salários mínimos; e 10,4% recebem de 2 a 3 salários
mínimos.
Segurança Pública
Segurança pública: todos os entrevistados
avaliam como regular a segurança pública na comunidade.
Cidadania
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Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram todos disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, todos os
moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 32,6%
responderam que participam às vezes, 67,4% participam na
maioria das vezes. E quando perguntados se participariam
de projetos que beneficiariam sua comunidade, todos
responderam que sim.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados, 84,8% o aspecto mais
importante é o atendimento a saúde, 13% a qualidade no
ensino e, 2,2 % o atendimento ao portador de deficiência.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais
importante, 52,2% consideram a segurança pública; 39,1%
as áreas de lazer/esportes; 6,5% programação cultural; e
2,2% a limpeza de ruas e terrenos.
Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
O resultado foi o seguinte: 63% consideram os rios e
lagos; 19,6% a qualidade do ar; 15,2% as
praias/balneários; e 2,2% consideram as áreas verdes como
o mais importante.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nestas escolas os docentes são 83,3% do sexo
masculino e 16,7% do feminino de faixa etária variando
entre 18 a 50 anos, 50% concursados e 50% contratados,
apresentando estre 6 a 15 anos trabalhando.
Formação e Motivação
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Nesta escola 33,3% tem graduação e 66,7%
estão cursando uma graduação, 83.3% do tipo licenciatura
plena e 16.7% bacharelado, distribuídos em cursos de
Pedagogia 16,7%; Biologia/Química 16,7%; Língua
Portuguesa 16,7%; História/Geografia 16,7%; e,
Matemática 16,7%. Em relação à instituição 66,7% cursam
em universidades federais e 33,3% em universidades
privadas, sendo 66,7% na forma presencial e 33,3% à
distância. Quanto à formação continuada, 66,7%
responderam ter participado de cursos de capacitação
didática, 75% em instituição pública municipal e 25% em
privada, todos de forma presencial. Sobre a capacitação
dos programas das disciplinas que lecionam 66,7% o
consideraram plenamente adequado e 33,3% adequado.
Todos desejam a oferta de cursos visando melhor
desempenho de suas atividades ensino, principalmente em
educação especial (27.3%), informática (27.3%), inclusão
digital (10%), tecnologia da informação (9.1%), curso
técnico (9.1%), curso metodológico para o ensino de
matemática (9.1%).
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, todos afirmam ter recebido orientações oficiais
para o ensino de sua área/disciplina e aqueles que as
receberam incorporam em suas aulas e todos trabalharam
algum tema transversal em sua disciplina. Como tema
principal indicado: 27,3% trabalham ética, 18,2%
trabalham pluralidade cultural, 13,6% meio ambiente,
27,3% saúde, 9,1% orientação sexual e 4,5% trabalho e
consumo. São trabalhados integrados aos conteúdos
disciplinares, em parceria com outras disciplinas, 33,3%
dos professores afirmaram trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições, como igrejas e
associações.
Todos os entrevistados conhecem o projeto
político pedagógico da escola, em sua totalidade afirmam
que ele contempla os temas transversais. Todos sentem-se
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motivados a participar de eventos de integração, e quanto a
participação dos alunos, todos entrevistados acreditam que
a motivação seja alta.
Infraestrutura de apoio pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula para seu uso cotidiano. Todos
alegaram usar costumeiramente as salas de aula.
Como não existe outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há construção de projetos pela escola, os professores em
sua totalidade consideram que os materiais audiovisuais de
apoio pedagógico não são adequados e atualizados para
atendimento das demandas de suas disciplinas, nunca
receberam cursos de capacitação para uso de materiais
audiovisuais de apoio didático e por conta disso, raramente
usaram materiais audiovisuais. Para suprir essa
necessidade os professores produzem seu próprio material
didático com recursos disponíveis em seu ambiente
(rochas, plantas, animais, etc).
A escola não conta com biblioteca e sala de
leitura. Em relação aos livros didáticos todos os
professores afirmaram serem recebidos via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD), todos afirmam que
estes são escolhidos pela Secretaria Municipal e 83,3% dos
professores os utilizam em suas aulas. Além destes, outros
livros, revistas e jornais, internet são utilizados pelos
docentes no preparo das atividades de ensino e eventos
escolares.
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a pesquisa
socioambiental realizada na Comunidade Nova
Macaiani/Santo Antônio, localizada na Zona Rural do
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município de Juruti, Pará. Tendo como pressuposto a
idealização do Projeto de Ação Educativa da comunidade
como forma de melhorar a gestão administrativa e cultural
visando, igualmente, uma gestão estratégica das
organizações e do fortalecimento da cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
comunidade Nova Macaiani/Santo Antônio sobre a
importância da associação na organização e fortalecimento
da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Manoel Pereira e comunitários em geral. O
referido projeto teve como metodologia utilizada à
pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários
sendo distribuídos aos respectivos participantes, que
puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre
o determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEB ERISSON PEREIRA SILVA
Informações Básicas
Código INEP: 15157300
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

EMEB ERISSON PEREIRA SIL
Ensino Fundamental
JURUTI
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Quanto ao acondicionamento do lixo
(100%) declaram que usam recipiente aberto; quanto ao
destino 100% destes são enterrados; pois na comunidade
não há um sistema de recolhimento de resíduos;
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por meio do micro abastecimento comunitário/poço
artesiano (92,5%) e que o restante utiliza rio açude, lago,
igarapé ou nascente. Apenas 28,2% dizem receber água
tratada; 69,2% recebem água sem tratamento e 2,6% não
sabem. Dos entrevistados, todos utilizam a cloração.
Esgoto: Quando questionados sobre a rede de
esgoto todos declararam não existir rede de esgoto na
comunidade
Quando questionados sobre o destino do esgoto
do banheiro ou sanitário as repostas foram as seguintes:
fossa séptica (75%) os outros 25% usam sumidouros.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 12,5% não sabem
ler/escrever; 7,5% sabem ler/escrever, mas não freqüentou
a escola; 50% possuem o ensino fundamental incompleto;
12,5% possui o ensino fundamental completo e 12,5%
possuem o ensino médio incompleto; 2,5% possuem o
ensino médio completo; 2,5% possuem o ensino superior
incompleto;
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
dengue (1,8%); verminoses (5,4%); hepatite (7,1%);
Diarreia (42,9%); outras viroses (1,8%); problemas de pele
(1,8%); diabetes (5,4%); outros (14,3) e 19,6% disseram
não haver casos de doença. As declarações mostram que
95% recorrem a postos de saúde; 2,5% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 2,5% utilizam os
serviços farmacêuticos; Quanto ao atendimento de saúde,
37,5% consideram bom; 50% consideram regular; 12,5%
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dizem ser ruim. Em relação ao atendimento aos portadores
de deficiências, 97,5% dizem que não existe; 2,5% não
sabem. Quando questionados sobre a assistência social,
35% dos entrevistados testemunharam ser boa; 50% dizem
ser regular e 5% dizem não existir; 10% não souberam
responder. Outro dado de avaliação foi a qualidade do
ensino, onde os resultados mostraram que 70%
consideraram bom; 30% consideram este item regular.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 17,5% dos entrevistados possuem o documento de
propriedade do terreno onde moram; 75% não possuem e
7,5% não souberam responder. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 82,5% dizem que a casa
onde moram é própria; 17,5% tem a casa por meio de
assentamento rural.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
utilizam: Bicicleta (18,6%); a pé (35,3%); canoa/bajara
(17,6%); outros (28,4%).
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 70% consideram bom; 30%
dizem ser regular.
Urbanização das ruas:
100% dizem não existir ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
92,5% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 5% dos
questionados disseram que dois menores trabalham e 2,5%
declaram que 3 ou mais menores trabalham. Quanto à
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renda familiar, 12,5% não tem renda; 80% recebem menos
de 1 salário mínimo; 7,5% recebem de 1 a 2 salários
mínimos.
Segurança Pública
Todos os entrevistados dizem não existir
segurança publica na comunidade .
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 100% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do lobcal onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 12,5%
dizem que nunca participam; 67,5% participam as vezes e
20% participam na maioria das vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade: 90%, sim; 5%, não e 5% talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (87,5%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde e 12,5%
a qualidade de ensino. Ainda sobre o que os entrevistados
consideram mais importante, 30% consideram áreas de
lazer/esportes; 27,5% programação cultural; 35% limpeza
de ruas e terrenos; 7,5% segurança pública.
Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 32,5% consideram áreas
verdes; 30% rios e lagos; 37,5% a qualidade do ar.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
Identificação e Vínculo
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Nestas escolas a maioria dos docentes são
mulheres (75%) de faixa etária variando entre 18 a 50
anos, sendo que 50% são concursados e 50% são
contratados, apresentando estes 2 a 10 anos trabalhando.
Formação e Motivação
Nesta escola todos os professores estão cursando
uma graduação, todos do tipo licenciatura plena,
distribuídos em cursos de Língua Portuguesa (25%),
Pedagogia (50%) e Biologia e Química (25%). Em relação
à instituição todos os docentes cursaram em unidades
federais todos de forma presencial. Quanto à formação
continuada, todos responderam ter participado de cursos de
capacitação didática, todos em instituição pública
municipal de forma presencial. Sobre a capacitação dos
programas das disciplinas que lecionam 75% dos docentes
consideraram adequado, 25% consideraram plenamente
adequado. Todos desejam a oferta de cursos visando
melhor desempenho de suas atividades ensino,
principalmente em Informática e Educação Inclusiva.
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que receberam-nas incorporam em suas aulas e
todos trabalharam algum tema transversal em sua
disciplina. Como tema principal indicado: meio ambiente.
São trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, 75% dos professores
afirmaram trabalhar temas transversais em parceria com
instituições religiosas.
Metade dos entrevistados conhecem o projeto
político pedagógico da escola e 25% afirmam que ele não
contempla os temas transversais. 100% sentem-se
motivados a participar de eventos de integração, e quanto a
participação dos alunos, 25% muito alta e 75% alta
Infraestrutura de apoio pedagógico
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Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula para seu uso cotidiano. Todos
alegaram usar costumeiramente as salas de aula.
Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc).
A escola não conta com biblioteca e sala de
leitura. Em relação aos livros didáticos todos os
professores afirmaram categoricamente serem recebidos
via Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que
75% não sabem quem os escolhe e 25% afirmam que são
escolhidos pela Secretaria Municipal de Educação e todos
os professores os utilizam em suas aulas. Além destes,
outros livros são utilizados pelos docentes no preparo das
atividades de ensino e eventos escolares.
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Capitão,
localizada na Zona Rural do município de Juruti-Pará.
Tendo como pressuposto a idealização do Projeto de Ação
Educativa da comunidade como forma de melhorar a
gestão administrativa e cultural visando, igualmente, uma
gestão estratégica das organizações e do fortalecimento da
cidadania.
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Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
comunidade Capitão sobre a importância da associação na
organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Erison Pereira da Silva e comunitários em geral.
O referido projeto teve como metodologia utilizada à
pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários
sendo distribuídos aos respectivos participantes, que
puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre
o determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEB PROF TEREZINHA DA SILVA PIMENTEL

Informações Básicas
Código INEP: 15158233
EMEB PROF TEREZINHA DA SILV
Escola:
PIMENTEL
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: JURUTI
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto ao acondicionamento do lixo 93,5% dos
comunitários declararam que usam recipiente aberto e
6,5% usam recipiente fechado; quanto ao destino todos
declaram que o lixo é queimado, pois na comunidade não
há um sistema de recolhimento de resíduos.
Com relação ao abastecimento de água, é feito por
meio de micro abastecimento comunitário/poço artesiano
(87%); porém 6,5% usam poço domestico; 6,5% usam
água de rio açude, lago, igarapé ou nascente. Segundo
97,3% dos entrevistados afirmaram que a água de não tem
tratamento, enquanto que 2,7% não sabem se a água recebe
tratamento. Dos entrevistados, 44,4% utilizam a cloração;
11,1% usam água fervida e 44,4% usam água filtrada.
Quando questionados sobre a rede de esgoto
todos declararam não existir rede de esgoto na
comunidade. Portanto, o esgoto do banheiro ou sanitário
de 72,7% das residências é lançado a céu aberto/vala,
mas 27,3% despejam o em fossas sépticas.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 6,5% não sabem
ler/escrever; 2,2% sabem ler/escrever, mas não frequentou
a escola; 69,6% possuem o ensino fundamental
incompleto; 8,7% possui o ensino fundamental completo e
6,5% possuem o ensino médio incompleto; 4,3% possuem
o ensino médio completo; 2,2% possuem o ensino superior
completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
dengue (1,2%); verminoses (6%); doenças respiratórias
2,4%; hepatite (2,4%); Diarreia (13,1%); outras viroses
(45,2%); problemas do coração 3,6%; problemas ósseos ou
de articulação 16,7%; diabetes (2,4%); Malária 1,2%
outros (1,2%) e 4,8% disseram não haver casos de doença.
De acordo com os entrevistados em caso de doenças,
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39,1% recorrem a postos de saúde; 58,7% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 2,2% recorrem
aos agentes comunitários de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 10,96%
consideram bom; 54,3% consideram regular; 30,4% dizem
ser ruim; para 2,2% não existe e 1,7% não sabe.
Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, os que responderam declaram que não existe.
Quando questionados sobre a assistência social, todos os
entrevistados dizem não existir. Outro dado de avaliação
foi a qualidade do ensino, onde os resultados mostraram
que 71,7% consideraram bom; 26,1% consideram este item
regular.
Habitação
Quanto a documentação das propriedades,
observa-se que 35,6% dos entrevistados possuem o
documento de propriedade do terreno onde moram; 60%
não possuem e 4,4% não souberam responder.
Questionados sobre as características do terreno, 95,3%
dos entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme; e 4,7% vivem em várzeas ou igapó. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 93,5% dizem que a casa
onde moram é própria; 6,5% posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
utilizam: Carro 11,7%; Bicicleta 3,7%; Ônibus 29,4%;
Lancha 0,6%; Moto5,5%; Moto-taxi 1,8% a pé 25,8%;
canoa/bajara 20,9%; cavalo/jegue/Mula 0,6%.
Meio ambiente
O abastecimento de água desta comunidade é
considerado bom para 63% dos entrevistados, porém
23,9% dizem ser regular e 10,9% declararam que não
existe.
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Com relação ao aspecto de urbanização das
ruas, todos afirmaram que não existe tal urbanização na
comunidade.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
No que se refere ao sustento da família,
percebe-se que em 70,4% dos entrevistados confirmam
que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 22,2% dos
questionados disseram que 1 menor trabalha; 3,7%
declaram que 2 menores trabalham e 3,7% declaram que 3
ou mais menores trabalham. Quanto à renda familiar, 4,3%
não tem renda; 34,8% recebem menos de 1 salário
mínimo; 50% recebem de 1 a 2 salários mínimos; 8,7% de
2 a 3 salários mínimos e 2,2% de 3 a 5 salários mínimos .
Segurança Pública
Todos os entrevistados disseram que não há o
serviço de segurança pública na comunidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da
comunidade onde moram 95,7% disseram que sim, apenas
4,3% disseram que gostam parcialmente, isso chama
atenção ao fato de que apesar de todas as dificuldades, a
maioria dos moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 10,9%
dizem que nunca participam; 60,9% participam as vezes e
28,3% participam na maioria das vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade: 71,7%, sim; 17,4%, não e 10,9%
talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados 67,4% o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde e 21,7%
a qualidade de ensino e 6,5% curso de qualificação
profissional e 4,3% atendimento ao portador de
deficiência. Ainda sobre o que os entrevistados consideram

1715

mais importante, 23,9% consideram áreas de
lazer/esportes; 19,6% programação cultural; 6,5% limpeza
de ruas e terrenos e 50% segurança pública.
Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 10,9% consideram áreas
verdes; 2,2% praias/balneários; 8,7% rios e lagos e78,3%a
qualidade do ar.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
Identificação e Vínculo
Quanto ao local de trabalho, nesta escola
todos os docentes são do sexo masculino de faixa etária
variando entre 18 a 50 anos, 80% concursado e 20%
contratado, apresentando entre 2 a 25 anos trabalhando.
Formação e Motivação
Com relação a aspectos de formação e
motivação, 60% tem graduação e 40% estão cursando uma
graduação, todos do tipo licenciatura plena, distribuídos
em cursos de Pedagogia 40%; biologia 20% geografia 20%
e Historia e Geografia 20%. Em relação à instituição 60%
cursam em unidades federais e 40% em universidades
privadas, todos de forma presencial. Quanto à formação
continuada, todos responderam ter participado de cursos de
capacitação didática, todos em instituição pública federal
de forma presencial. Sobre a capacitação dos programas
das disciplinas que lecionam 40% consideraram
plenamente adequado e 60% consideram pouco adequado.
Todos desejam a oferta de cursos visando melhor
desempenho de suas atividades ensino, principalmente em
Línguas, jogos lúdicos para Educação Física, temáticos e
cartográficos, educação infantil, matemática, ensino de
ciências.
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Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 60% afirmam ter recebido orientações oficiais
para o ensino de sua área/disciplina e aqueles que
receberam-nas incorporam em suas aulas e todos
trabalharam algum tema transversal em sua disciplina.
Como tema principal indicado: 6,3% trabalham ética,
18,8% trabalham pluralidade cultural, 25% meio ambiente,
18,8% saúde, 18,8% orientação sexual e 12,5% trabalho e
consumo. São trabalhados integrados aos conteúdos
disciplinares, em parceria com outras disciplinas, todos os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições.
Todos os entrevistados conhece o projeto
político pedagógico da escola mas não sabem afirmar se
ele contempla os temas transversais. Todos sentem-se
motivados a participar de eventos de integração, e quanto a
participação dos alunos, os entrevistados acreditam que a
motivação seja alta.
Infraestrutura de apoio pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula para seu uso cotidiano. Todos
alegaram usar costumeiramente as salas de aula.
Como não existe outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de sua disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
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disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc).
A escola não conta com biblioteca e sala de
leitura. Em relação aos livros didáticos 80% dos
professores afirmaram serem recebidos via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e todos afirmam que
estes são escolhidos pela Secretaria Municipal de
Educaçãoe 80% dos professores os utilizam em suas aulas.
Além destes, outros livros, revistas e jornais são utilizados
pelos docentes no preparo das atividades de ensino e
eventos escolares.
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Araçá Branco,
localizada na Zona Rural do município de Juruti-Pará.
Tendo como pressuposto a idealização do Projeto de Ação
Educativa da comunidade como forma de melhorar a
gestão administrativa e cultural visando, igualmente, uma
gestão estratégica das organizações e do fortalecimento da
cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
comunidade Araçá Branco sobre a importância da
associação na organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como
público alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares
dos alunos da Escola Profª Terezinha da Silva Pimentel e
comunitários em geral. O referido projeto teve como
metodologia utilizada à pesquisa quantitativa, com a
aplicação de questionários sendo distribuídos aos
respectivos participantes, que puderam responder a
cinquenta e três (53) perguntas sobre o determinado
contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência
dessa comunidade no que tange o acesso aos serviços
básicos de cidadania como: saneamento básico, educação,
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transporte, coleta de lixo, segurança, abastecimento com
água tratada e outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEB PROF MARIA MADALENA BARBOSA
LOPES
Informações Básicas
Código INEP: 15158268
EMEB PROF MARIA MADALENA
Escola:
BARBOSA LOPES
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: JURUTI
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Quanto ao acondicionamento do lixo
(82,8%)declaram que usam recipiente aberto e 17,2%
usam recipiente fechado; quanto ao destino 94,8% são
queimados, 3,4% são enterrados e 1,7 são jogados na mata;
na comunidade não há um sistema de recolhimento de
resíduos.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por meio de micro abastecimento comunitário/poço
artesiano (55,2%); 22,4% usam água de rio açude, lago,
igarapé ou nascente; 20,7% têm poço doméstico e 1,7%
utiliza bicão/cacimba. 96,1% recebem água sem
tratamento e 3,9% não sabem se a agua recebe tratamento.
Dos entrevistados, 71,4% utilizam a cloração; 14,3% usam
água fervida e 14,3% usam água filtrada.
Esgoto: Quando questionados sobre a rede de
esgoto todos declararam não existir rede de esgoto na
comunidade
Quando questionados sobre o destino do esgoto
do banheiro ou sanitário as repostas foram as seguintes:
fossa séptica (5,2%) os outros 94,8% declararam são
despejados a céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 5,2% não sabem
ler/escrever; 10,3% sabem ler/escrever, mas não
frequentou a escola; 62,1% possuem o ensino fundamental
incompleto; 5,2% possui o ensino fundamental completo e
6,9% possuem o ensino médio incompleto; 3,4% possuem
o ensino médio completo; 6,9% possuem o ensino superior
incompleto.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
dengue (2,9%); verminoses (8,8%); doenças respiratórias
9,8%; hepatite (2,9%); Diarreia (24,5%); outras viroses
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(24,5%); Hanseníase 1%; problemas de pele (1%);
problemas do coração 4,9%; problemas ósseos ou de
articulaçao8,8%; diabetes (3,9%); câncer 1%; doenças
mentais 1% outros (2%) e 2,9% disseram não haver casos
de doença. De acordo com os entrevistados em caso de
doenças, 69% recorrem a postos de saúde; 19% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 10,3% utilizam os
serviços farmacêuticos; 1,7 recorrem a agentes
comunitários de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 27,6%
consideram bom; 36,2% consideram regular; 24,1% dizem
ser ruim; 10,3% não existe e 1,7% não sabe.
Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 6,9 dizem ser regular; 81% dizem que não
existe; 12,1% não sabem. Quando questionados sobre a
assistência social, 1,7% dos entrevistados testemunharam
ser boa; 8,6% dizem ser regular e 75,9% dizem não existir;
13,8% não souberam responder. Outro dado de avaliação
foi a qualidade do ensino, onde os resultados mostraram
que 87,9% consideraram bom; 12,1% consideram este item
regular.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 10,3% dos entrevistados possuem o documento de
propriedade do terreno onde moram; 87,9% não possuem e
1,7% não souberam responder. Questionados sobre as
características do terreno, 75,9% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme; e 24,1%
vivem em várzeas ou igapó. Já quando foram questionados
se a casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente
outros, 93,1% dizem que a casa onde moram é própria;
3,4% posse; 1,7% alugada e 1,7 cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
utilizam: Carro 7,6%; Bicicleta 18,1%; Ônibus 16,2%;
Lancha 1,9%; Moto10,5%; Carroça de Boi1,9%; Moto-taxi
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1% a pé 27,6%; canoa/bajara 13,3%; cavalo/jegue/Mula
1,9.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação a este
tema 51,7% consideram bom; 13,8% dizem ser regular;
8,6% dizem ser ruim e para 25,9% não existe
abastecimento.
Urbanização das ruas: quanto a este tema
98,3% declaram que não existe urbanização e 1,7% não
sabem.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 69%
das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 15,5% dos questionados
disseram que 1 menor trabalha; 36,2% declaram que 2
menores trabalham e 29,3% declaram que 3 ou mais
menores trabalham. Quanto à renda familiar, 1,7% não tem
renda; 46,6% recebem menos de 1 salário mínimo; 46,6%
recebem de 1 a 2 salários mínimos; 3,4% de 2 a 3 salários
mínimos e 1,7% de 3 a 5 salários mínimos.
Segurança Pública
Segurança pública: dos entrevistados, 3,4%
consideram regular; 94,8% dizem não existir e para 1,7%
não existe segurança pública.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 96,6% disseram que sim, apenas 3,4%
disseram que gostam parcialmente, isso chama atenção ao
fato de que apesar de todas as dificuldades, a maioria dos
moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 8,6%
dizem que nunca participam; 48,3% participam as vezes e
43,1% participam na maioria das vezes. E quando
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perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade: 72,4%, sim; 3,4%, não e 24,1%
talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados 74,1% o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde e 20,7%
a qualidade de ensino e 5,2% curso de qualificação
profissional. Ainda sobre o que os entrevistados
consideram mais importante, 39,7% consideram áreas de
lazer/esportes; 6,9% programação cultural; 5,2% limpeza
de ruas e terrenos e 48,3% segurança pública.
Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 27,6% consideram áreas
verdes; 1,7% arborização das ruas; 1,7% praias/balneários;
27,6% rios e lagos e 41,4% a qualidade do ar.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nestas escolas todos os docentes são do sexo
masculino de faixa etária variando entre 18 a 50 anos,
todos efetivados, apresentando estre 2 a 25 anos
trabalhando.
Formação e Motivação
Nesta escola todos os professores estão cursando
uma graduação, todos do tipo licenciatura plena,
distribuídos em cursos de Letras (25%), Matemática (25%)
e História e Geografia (50%). Em relação à instituição
todos os docentes cursaram em unidades estaduais todos
de forma presencial. Quanto à formação continuada, todos
responderam ter participado de cursos de capacitação
didática, 75% em instituição pública federal e 25% em
instituição pública municipal de forma presencial. Sobre a

1724

capacitação dos programas das disciplinas que lecionam
todos consideraram plenamente adequado. Todos desejam
a oferta de cursos visando melhor desempenho de suas
atividades ensino, principalmente em Educação Física e
Educação Especial.
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, todos afirmam ter recebido orientações oficiais
para o ensino de sua área/disciplina e aqueles que
receberam-nas incorporam em suas aulas e todos
trabalharam algum tema transversal em sua disciplina.
Como tema principal indicado: meio ambiente, Saúde e
Orientação Sexual. São trabalhados integrados aos
conteúdos disciplinares, em parceria com outras
disciplinas, todos os professores afirmaram trabalhar temas
transversais em parceria com outras instituições.
Nenhum dos entrevistados conhece o projeto
político pedagógico da escola e não sabem afirmar se ele
contempla os temas transversais. Todos sentem-se
motivados a participar de eventos de integração, e quanto a
participação dos alunos, os entrevistados acreditam que a
motivação seja 75% alta e 25% baixa.
Infraestrutura de apoio pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula para seu uso cotidiano. Todos
alegaram usar costumeiramente as salas de aula.
Como não existe outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
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audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc).
A escola não conta com biblioteca e sala de
leitura. Em relação aos livros didáticos todos os
professores afirmaram categoricamente serem recebidos
via Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e todos
afirmam que estes são escolhidos pela Secretaria
Municipal de Educação e todos os professores os utilizam
em suas aulas. Além destes, outros livros, revistas e
jornais são utilizados pelos docentes no preparo das
atividades de ensino e eventos escolares.
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Santa Rosa Salé, localizada na Zona Rural do município de JurutiPará. Tendo como pressuposto a idealização do Projeto de
Ação Educativa da comunidade como forma de melhorar a
gestão administrativa e cultural visando, igualmente, uma
gestão estratégica das organizações e do fortalecimento da
cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
comunidade Santa Rosa - Salé sobre a importância da
associação na organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Profª Maria Madalena Barbosa Lopes e
comunitários em geral. O referido projeto teve como
metodologia utilizada à pesquisa quantitativa, com a
aplicação de questionários sendo distribuídos aos
respectivos participantes, que puderam responder a
cinquenta e três (53) perguntas sobre o determinado
contexto socioambiental.
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Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF DIVINO ESPIRITO SANTO
Informações Básicas
Código INEP: 15159744
Escola: EMEF DIVINO ESPIRITO SANTO
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: JURUTI
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Cabe informar que esta é a comunidade que fica
localizada mais distante do centro administrativo do
município e o abastecimento de suas residências se faz
quase que em sua totalidade por meio de micro sistema de
abastecimento comunitário (84,2%) e por meio de rios,
igarapés e outros (15,8%) porém, a totalidade da água
consumida não é submetida a nenhum tipo de tratamento.
Já no item esgoto, todos resíduos são lançados
em sumidouros. Das residências pesquisadas nessa
comunidade, o lixo é acondicionado em recipientes
fechados (78,9%) e abertos (21,1%).
Quanto ao destino do lixo, 100% do material é
queimado e são inexistentes rede de esgoto bem como
coleta de lixo.
Sobre questões de importância elencaram o
abastecimento de água como o mais relevante.
Educação (escolaridade)
A maioria da população dessa comunidade
possui ensino fundamental incompleto (73,7%), porém não
foi registrado ocorrência de analfabetos.
Todos possuem apenas a rede pública de ensino
que é considerada como sendo “regular” por 63,2% e
questionados sobre qual item possui maior importância
afirmaram que o atendimento de saúde é o principal
(84,2%) seguido pelo qualidade de ensino (10,5%).
Saúde
A população informou que nos últimos 12 meses
percebeu-se a ocorrência de doenças, tais como, dengue
(31,3%), verminoses (6,3%) e doenças cardíacas (6,3%).
Na ocorrência de doenças 94,7% da população
recorre a rede pública de saúde (posto de saúde e hospitais)
e 5,3% recorrem a ajuda de curandeiros ou benzedeiras.
Percebe-se ausência de creches e atendimentos
especializado para portadores de necessidades especiais.
Habitação
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A maioria das residências é própria e possui
mais de seis pessoas (42,1%) e nenhuma possui qualquer
tipo de documentação de propriedade, sendo todas
localizadas em áreas de terra firme, sem ação de
alagamentos e construídas em sua maioria (89,5%) de
madeira, não possuem sanitários ou banheiros, restando
apenas a área externa para dejeções.
Percebe-se ainda que quase na totalidade das
residências (47,4%) não possui abastecimento de energia
elétrica por companhia distribuidora.
Transporte
O único meio de transporte utilizado pela
comunidade é a canoa, barcos e bajaras.
Meio ambiente
Em relação ao meio ambiente a maioria da
população aprova a urbanização bem como a arborização
das ruas.
Os resultados demonstram que 89,5% da
população considera praia, balneários, rios e lagos como
sendo “bons”.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Acerca da atividade laborativa, constatou-se que
mais da metade delas (47,4%) possui de duas a três
pessoas responsáveis pelo sustento da família.
Percebe-se ainda que em todas as residências os
menores de 18 anos não contribuem para o sustento
familiar, sendo que no item renda total, contabilizando
eventuais benefícios sociais, cerca de 68,4% das famílias
recebem de um a dois salários mínimos e 15,8% recebem
menos de um salário.
Nota-se que 57,9% desses rendimentos e/ou
benefícios são provenientes de bolsa família e 31,6% são
autônomos ou desenvolvem atividades informais.
Cultura e lazer
Acerca da cultura e lazer, a população considera
de grande importância a qualidade do ar (63,2%).
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O meio de acesso as informações mais utilizados
é o rádio aberto (63,2%) seguido da televisão (36,8%).
Cidadania
Com base nos resultados das entrevistas pode-se
perceber que em 52,6% das residências existem mais de
quatro pessoas menores de 18 anos, no entanto, todos
possuem certidão de nascimento.
Em caso de necessitar de auxílio a algum tipo de
problema, 52,6% da população recorreria primeiramente
ao Poder Público e 47,4% às lideranças comunitárias.
De grande valia é perceber que todos dizem
gostar da comunidade em que residem, fato este que torna
o convívio em comunidade considerado “bom” ou
“satisfatória.
Segundo o estudo, 31,6% consideram as
associações de moradores como mais importante, seguido
pelas cooperativas de trabalho (31,6%) e atuação das
igrejas (26,3%).
Visão compartilhada de futuro
A comunidade demonstra sua preocupação com
o futuro quando responde ser o atendimento a saúde a
questão de maior importância a todos (84,2%), seguido da
preocupação com a qualidade de ensino (10,5%) e a oferta
de creches (5,3%), sem deixar de pontuar como sendo
igualmente importante o abastecimento de água nas
residências (100%) para o desenvolvimento da
comunidade.
Importante destacar ainda que 78,9% da
população considera as áreas verdes de grande relevantes e
89% consideram os rios e lagos como sendo os mais
importantes recursos naturais.
PLANO DE AÇÃO
Os relatórios de PA dos cursistas mostraram que
as questões ambientais foram os assuntos preferidos, e são
as maiores preocupações da maioria das comunidades
estudadas. Por outro lado, os cursistas tiveram a
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oportunidade, não só de conhecer melhor suas próprias
comunidades e escolas, mas também, a possibilidade de
exercer a sua cidadania.
O PA foi uma ocasião única, na qual houve uma
integração dos cursistas com a comunidade e um dos raros
momentos em que a comunidade pesquisada recebe os
resultados das pesquisas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF ANTONIO MOREIRA ROCHA

Informações Básicas
Código INEP: 15159752
Escola: EMEF ANTONIO MOREIRA ROCHA
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: JURUTI
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
O abastecimento das residências desta
comunidade se faz quase que em sua totalidade por meio
de captação de poços domésticos (93,3%), porém, a
maioria dessas (63%) é submetida a um tipo de tratamento,
clorada (45%) ou fervidas (5%).
Já no item esgoto, os resíduos provenientes de
banheiros ou sanitários são lançados a céu aberto (83%) ou
em fossas sépticas (16,7%).
Das residências pesquisadas nessa comunidade,
o lixo é totalmente armazenado em recipientes abertos e o
destino final na maioria é a queima (96,7%). Nota-se que
uma pequena parcela da população utiliza parte do lixo
como adubo em quintais. Rede de esgoto também é
inexistência.
Sobre questões de importância elencaram o
abastecimento de água como primeiro (50%), seguido de
rede de esgoto (33,3%) e coleta de lixo (10%).
Educação (escolaridade)
A maioria da população dessa comunidade
possui ensino médio completo (70%) porém 10% deles
não sabem ler ou escrever.
Todos possuem apenas a rede pública de ensino
que é considerada como sendo “regular” (53,3%) e,
questionados sobre qual item possui maior importância,
afirmaram (63,3%) seguido por qualidade de ensino
(16,7%).
Saúde
A população informou que nos últimos 12 meses
percebeu-se a ocorrência de doenças, tais como, viroses
(21,2%), verminoses (18,2%), doença ósseas (18,2%),
diarreia (13,6%) e doenças respiratórias (13,6%).
Na ocorrência de doenças 80% da população
recorre a rede pública de saúde, que é considerada por
33,3% da população como sendo “bom” nota-se, porém a
inexistência creches.
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Para a maioria da população (50%) rios lagos da
comunidade são consideradas como sendo “bom”.
Habitação
A maioria das residências é própria e possui
mais de seis pessoas (60%) e 90% delas não possuem
documentação de propriedade, sendo todas localizadas em
áreas de “terra firme”, sem ação de alagamentos e
construídas em sua maioria (93,3%) de madeira, não
possuindo em sua maioria sanitários ou banheiros,
restando apenas a área externa para dejeções.
Percebeu-se ainda que quase na totalidade das
residências (93,3%) existe abastecimento de energia
elétrica servida por companhia distribuidora de energia.
Transporte
Os meios de transporte utilizados pela
comunidade são diversos, dividindo-se em sua maioria
entre ônibus (24,4%) e bicicletas (19,8%), seguido por
motos (12,8%), porém 33,7% não possuem qualquer tipo
de transporte.
Meio ambiente
Em relação ao meio ambiente a maioria da
população (73,3%) aprovam a arborização das ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Questionadas sobre atividade laborativa,
constatou-se que a metade delas possui de duas a três
pessoas na qualidade de arrimo da família.
Percebe-se ainda que, em aproximadamente 53%
das residências os menores de 18 anos não contribuem
para o sustento familiar, sendo que no item renda total,
contabilizando eventuais benefícios sociais, cerca de
46,7% das famílias recebem menos de um salário mínimo
mensal e que 33,3% contabilizam de um a dois salários
mínimos.
Nota-se que 38,3% desses rendimentos e/ou
benefícios são provenientes de programas sociais (bolsa
família).

1735

Cultura e lazer
Acerca da cultura e lazer, a população considera
de grande importância a atuação da associação de
moradores (40%) e das igrejas (30%), seguidas de clubes e
quadras de eventos.
O meio de acesso as informações mais utilizado
é a televisão (48,1%), seguido por reuniões de associações
de bairros (44,2%).
Cidadania
Com base nos resultados das entrevistas pode-se
perceber que em mais de 50% das residências existe mais
de quatro pessoas menores de 18 anos, porém a maioria
delas (90%) tem certidão de nascimento.
Em caso de necessitar de auxílio a algum tipo de
problema, 56,7% da população recorreria primeiramente às
lideranças comunitárias e (36,7%) ao Poder Público.
Informação salutar é perceber que 96,7% das
pessoas dizem gostar da comunidade em que reside, fato
este que torna o convívio em comunidade considerado
“bom” ou “satisfatória” (90%), o que faz com que uma
grande parte das pessoas (86,7%) participem de projetos
em benefício do social.
Visão compartilhada de futuro
A comunidade demonstra sua preocupação com
o futuro quando responde ser o atendimento a saúde a
questão de maior importância (63,3%), seguido da
preocupação com a qualidade de ensino (16,7%) e a oferta
de cursos de qualificação profissional (13,3%), sem deixar
de pontuar como sendo igualmente importante segurança
pública, abastecimento de água nas residências, a
instalação de rede de esgoto, urbanização das ruas, a oferta
de transporte público e a coleta de lixo nas residências.
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PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nestas escolas foram entrevistados 9 docentes
66,7% do sexo feminino e 33,3% do sexo masculino de
faixa etária variando entre 18 a 64 anos, 88,9% contratado,
apresentando estre 2 a 30 anos trabalhando.
Formação e Motivação
Nesta escola 44,4% estão cursando uma
graduação, todos do tipo licenciatura plena, nos cursos de
letras (22,2%), Biologia/química (11,1%), Pedagogia
(33,3%), matemática (11,1) 3 história e geografia (22,2%).
Em relação à instituição 44,4% cursam em unidades
federais e 55,6% em instituições privadas, 66,7% de forma
semipresencial. Quanto à formação continuada, todos
responderam ter participado de cursos de capacitação
didática, 88,9% em instituição pública federal de 77,8% de
forma presencial. Sobre a capacitação dos programas das
disciplinas que lecionam 77,8% consideraram adequados.
Todos desejam a oferta de cursos visando melhor
desempenho de suas atividades ensino, principalmente em
Educação Especial e pedagogia.
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100% afirmam ter recebido orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina e aqueles que
receberam-nas incorporam em suas aulas e todos
trabalharam algum tema transversal em sua disciplina.
Como tema principal indicado: 21,2% trabalham
pluralidade cultural, 18,2% meio ambiente e 15,2% saúde,
24,2 ética, trabalho e consumo 12,1% e orientação sexual
9,1%. São trabalhados integrados aos conteúdos
disciplinares, todos os professores afirmaram não trabalhar
temas transversais em parceria com outras instituições.

1737

33,3% dos entrevistados não conhecem o projeto
político pedagógico da escola e não sabem afirmar se ele
contempla os temas transversais. Todos sentem-se
motivados a participar de eventos de integração, e quanto a
participação dos alunos, os entrevistados acreditam que a
motivação seja indiferente.
Infraestrutura de apoio pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir sala de aula e biblioteca para seu uso cotidiano.
90% alegaram usar costumeiramente as salas de aula e sala
de educação especial 100%.
Como inexistem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, raramente usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade 44,4% dos
professores produzem seu próprio material didático com
recursos disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas,
animais, etc).
A escola não conta com biblioteca e sala de
leitura. Em relação aos livros didáticos 100% dos
professores afirmaram serem recebidos via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e 44,4% afirmam que
os livros são escolhidos pela Secretaria municipal ou
estadual e 77,8% utilizam parcialmente em suas aulas.
Além destes, outros livros, revistas, jornais e internet são
utilizados pelos docentes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares.
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PLANO DE AÇÃO
O Plano de Ação (PA) consistiu na aplicação dos
resultados obtidos nas pesquisas do DSA (Diagnóstico
Socioambientais), RML (Resgate da Memória Local) e do
PEDEOP (Pesquisa e Diagnóstico da Estrutura e
Organização Pedagógica das Escolas Públicas).
No DSA e RML foi possível conhecer a
realidade da estrutura e história das comunidades, como a
estrutura social, produtiva, ambiental, econômica, origem
dos comunitários, cidadania, lendas, contos e etc. Já o
PEDEOP reduziu a escala de atuação e procurou conhecer
a estrutura das escolas dentro das comunidades trabalhadas
no DSA e RML.
Na última etapa, os cursistas a partir das
informações obtidas nas pesquisas anteriores (DSA, RML
e PEDEOP) puderam selecionar diferentes abordagens e
estratégias para compartilhar com suas comunidades e
escolas. O Plano de Ação foi uma construção coletiva dos
cursistas, no qual foram selecionados os problemas mais
importantes para as comunidades, e a partir dessa
construção, foram selecionados os locais onde seriam
executados os trabalhos, equipes de execução e a
metodologia que os cursistas iriam utilizar.
No município de Juruti foram executados mais
de quinze Planos de Ação, em muitas comunidades da
zona urbana e, principalmente, da zona rural. Esses
trabalhos foram feitos em equipes e individuais, dependo
da logística das escolas e dos cursistas. Esses números
representam uma forte adesão dos cursistas ao projeto
Agenda Cidadã. Embora os números iniciais de
participantes sejam diferentes dos números finais, a maior
parte das comunidades e escolas que iniciaram
conseguiram finalizar os trabalhos.
Os relatórios de PA dos cursistas mostraram que
as questões ambientais foram os assuntos preferidos, e são
as maiores preocupações da maioria das comunidades
estudadas. Por outro lado, os cursistas tiveram a
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oportunidade, não só de conhecer melhor suas próprias
comunidades e escolas, mas também, a possibilidade de
exercer a sua própria cidadania.
O PA foi uma ocasião única, na qual houve uma
integração dos cursistas com a comunidade e um dos raros
momentos em que a comunidade pesquisada recebe os
resultados das pesquisas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEB PROF LINDETE EVANGELISTA DE SOUZA

Informações Básicas
Código INEP: 15159760
EMEB PROF LINDETE EVANGELI
Escola:
DE SOUZA
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: JURUTI
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Essa comunidade é abastecida em sua maioria
(85%) por micro sistema de abastecimento comunitário de
água e 70% dela não recebe tratamento, sendo apenas 30%
tratadas a base de cloro ou filtrada.
O esgoto lançada em fossas sépticas em 90% das
residências e o restante (5%) a céu aberto.
O lixo produzido é acondicionado em recipientes
abertos em 95% das residências e ao final é queimado
(95%) e enterrados, vez que poucos reaproveitam como
adubo.
Os comunitários denunciam que não existem
redes de esgoto e nem coleta de lixo e identificam a
limpeza das ruas (40%), o abastecimento de água (35%),
transporte coletivo (15%) e a coleta de lixo (10%).
Educação (escolaridade)
A maioria da população tem somente ensino
fundamental incompleto (75%) e não registro de pessoas
que não sabem ler e nem escrever .
A população depende exclusivamente da rede
pública de ensino e consideram esse serviço regular (60%),
e, declaram ainda que não tem a oferta que qualquer tipo
de curso de qualificação profissional.
Saúde
Nessa comunidade cerca de 31,3% foram
acometidos de diarreia, 15,6% com doenças de pele e 9,4%
tiveram febre amarela.
Quando necessitam de atendimentos médicos
recebem ajuda de agentes comunitários de saúde e 10%
recorrem a hospitais e postos de saúde, que é considerado
regular ou ruim por 90% da população.
Além disso, os comunitários declaram que não
existe atendimento de creches, atendimentos para
portadores de necessidades especiais, ausência de áreas
verdes e arborização das ruas.
Habitação
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A maioria das residências (90%) são próprias e
possuem algum tipo de documento de propriedade, sendo
que a maioria delas é composta por mais de seis pessoas.
A comunidade está localizada em áreas de terrafirma e sem influencia de alagamentos. A comunidade usa
a madeira (25%) e alvenaria (75%) em suas construções e
65% tem banheiros internos.
Mais de 95% das residências tem energia
elétrica, sendo 15% delas alimentadas pela companhia
distribuidora e 85% por micro sistemas locais com
pequenas hidrelétricas.
Transporte
O meio de transporte mais usado na comunidade
é a canoa (22,2%), seguido de a pé (20,4%), motos
(18,5%), automóveis (16,7%) e outros.
Meio ambiente
A população declara não existir urbanização e
arborização nas ruas e destaca a inexistência de coleta de
lixo e a falta de rede de esgoto, a precariedade no
abastecimento de água e as poucas áreas verdes.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Cerca de 60% das residências tem de duas a três
pessoas que sustentam a família e, desses domicílios, 65%
existe menores de 18 anos que não contribuem com a
renda da família.
A renda mensal em 85% das famílias é menor
que um salário mínimo essa renda tem como origem
principal, programas sociais – bolsa família e bolsa verde
(60%), autônomos (20%) e serviço braçal (10%).
Cultura e lazer
A população relata a ausência áreas de lazer,
áreas de esportes e bibliotecas e, ainda, como sendo “bom“
a programação cultural e consideram importante questões
relacionadas a segurança pública (85%) e qualidade do ar
(50%).
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Os meios de acesso a informação são na maioria
das vezes a televisão (50%) e rádio aberta (42,1%).
Cidadania
Em mais de 65% das residências são encontradas
mais de três pessoas menores de 18 anos nas e, 90% deles
declaram ter certidão de nascimento.
Em casos de problemas na comunidade 75%
costumam recorrer às lideranças comunitárias e 25% ao
poder público. O índice de aprovação da comunidade em
que vivem é de 95% e consideram esse convívio bom ou
satisfatório, fato que estimula a participação em projetos
sociais (85%).
Visão compartilhada de futuro
A maior preocupação da comunidade está no
atendimento à saúde com 95% e 5% com cursos de
qualificação profissional.
Relatam ainda como fatores muito importantes a
urbanização das ruas (40%), o abastecimento de água
(35%), transporte coletivo (15%) e a coleta de lixo (10%),
no entanto, o item mais importante é a segurança pública
(85%).
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
A Escola Municipal de Educação Fundamental
Professora Lindete Evangelista de Souza, localizada na
Comunidade Nova Galiléia, no Município de Juruti/PA,
teve por professoras cursistas responsáveis Alcilene Mota
dos Santos e Evalda Mendes Sales.
Aplicaram-se 08 (oito) questionários a
professores, sendo que 04 (quatro) mulheres e 04 (quatro)
homens, com idades de 18 a 30 (50%) e de 31 a 40 (50%)
anos, com tempo de serviço na magistratura entre 02 a 05
(50%) e de 06 a 10 (50%) anos, sendo que destes 37.5%
são concursados e 62.5% contratados para realizar as
funções de docência.
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Questionados sobre qual segmentos na área da
educação desenvolvem suas docências, percebeu-se que a
maioria atua no Ensino Fundamental de séries inicias
(46,2%) e finais (46,2%) com uma pequena incidência na
educação infantil (7,7%), de forma multisseriada por
todos, apreciando as seguintes disciplinas nas séries
iniciais: língua inglesa (12.5%) e educação geral (62.5%) e
nas séries finais as seguintes: língua portuguesa (14,3%),
língua inglesa (7,1%), estudos amazônicos (7,1%),
educação artística (14,3%), matemática (14,3%), história
(7,1%), educação física/religião (7,1%), ciências (7,1%) e
geografia (14,2%).
Cabe informar que, nenhum dos docentes realiza
outro tipo de atividade nesta escola e, nem tampouco
lecionam em outra escola.
Dado importante se observa acerca da formação
dos docentes, pois uma parcela possui graduação, sendo
incompleta (37.5%) e completa (37.5%) para licenciatura
plena para os cursos de letras (20%), biologia (40%),
matemática (20%) e química/biologia (20%), por
intermédio de instituições pública Federal (50%) e privada
(50%), nas modalidades de ensino presencial (83,3%) e à
distância (16,7 %).
Sobre a participação dos docentes em algum
curso ou programa de formação continuada ou de
capacitação didática, percebe-se que 62.5% já participaram
de algum tipo de atividade, porém, frequentada em
instituição Federal (50%) e Municipal (50%), que foram
desenvolvidas nas modalidades presencial, considerando
os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante
sua formação são visto como sendo plenamente adequados
(50%) ou adequados (50%) para o exercício de sua
docência.
Provocados a responder sobre as razões
limitantes ao seu aprimoramento profissional, os docentes
classificam com graduações diversas os quesitos: falta de
tempo em função de composição de carga horária em duas
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escolas (muito importante para 37.5% e regular para
37.5%); falta de comunicação e divulgação dos cursos na
escola (muito importante para 25% e importante para
37.5%); falta de compromisso institucional com a
formação do docente (muito importante para 37.5% e
importante para 12.5%); falta de vontade e motivação
pessoal (muito importante para 25% e importante para
12.5%); falta de programas de incentivos por parte das
Secretarias de Educação (importante para 25% e regular
para 50%); falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte de Estado e Município (muito
importante para 25% e regular para 50%); falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(muito importante para 37.5% e importante para 12.5%); e
falta de recursos financeiros (muito importante para 37,5%
e regular para 62,5%).
Sobre a participação em cursos, eventos
acadêmico-científicos para o aprimoramento profissional,
responderam os entrevistados de forma diferenciada em
todos os quesitos, conforme descritos a seguir: o interesse
pessoal (muito importante para 37,5% e importante para
50%); incentivo por parte da Secretaria de Educação
(muito importante para 25% e importante para 25%);
melhoria de desempenho profissional (muito importante
para 87,5% e regular para 12.5%); melhoria de
função/salário na escola (muito importante para 62.5% e
regular para 25%); oferta de equipamentos de apoio, tais
como computadores e acesso a internet e etc. (muito
importante para 50% e regular para 12.5%); temáticas
novas e/ou diversificadas (muito importante para 50% e
importante para 37.5%).
Questionados acerca da oferta de quais cursos
poderiam auxiliar com maior potência em seus
desempenhos em suas atividades de ensino, os desejos
ficaram pulverizados em algumas opções, tais como:
educação especial (4,8%), informática (33,3%), línguas
(4,8%), planejamento pedagógico (9,5%), planejamento /
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ética / cidadania (4,8%), formação de professores (9,5%),
aprimoramento sobre a importância na escola (4,8%),
inclusão (14,3%) e libras (14,3%).
Importante registrar que, 25% dos docentes não
se sentem aptos a participarem de cursos e/ou educação
continuada à distância, por motivo principal a dificuldade
de acesso à internet (33,3%).
Para os pesquisados existem uma série de fatores
que os motivam ao labor diário da docência que, de acordo
com suas análises adquirem valores distintos para os
seguintes quesitos: recursos didáticos para implementar
práticas e laboratórios (muito importante para 75%); tempo
destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos
e práticos (muito importante para 62.5%); melhores
salários (muito importante para 75%); articulação entre
alunos, professores e gestores (muito importante para
100%); interesse dos alunos (muito importante para
62.5%); bom desempenho dos alunos (muito importante
para 62.5%); qualificação e atualização em conteúdos
específicos (muito importante para 62.5%); número
adequado de alunos em sala de aula (muito importante para
75%); possibilidade de assumir cargos administrativos
(muito importante para 25%); diálogo com outros
professores sobre questões da disciplina (muito importante
para 75%); atuação em processo de gestão participativa
(muito importante para 37.5%), salas de aula adequadas
(muito importante para 75%); e trabalhar em um só local
(muito importante para 62.5%).
Porém, para estes mesmos docentes existem uma
série de outros fatores que motivam os alunos a
interagirem com o ambiente escolar que, de acordo com
suas análises adquirem valores distintos para os seguintes
quesitos: convívio social (muito importante para 87.5%);
programas e/ou projetos dirigidos aos alunos (muito
importante para 50%); metodologia de ensino voltada para
a memorização de conteúdos (muito importante para
62.5%); articulação dos conteúdos e sua relação com a
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realidade socioambiental e cultural (muito importante para
75%); integração dos espaços de cidadania escolacomunidade (muito importante para 100%); maior inclusão
social (muito importante para 62.5%); facilidade de acesso
a informações via Internet (muito importante para 37.5%);
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar (muito importante para 62.5%); facilidade de
acesso a contextos informacionais e de lazer (muito
importante para 50%); aprendizado por meio de atividades
lúdicas e participativas (muito importante para 62.5%);
acesso a fontes bibliográficas variadas (muito importante
para 50%); estímulo da família (muito importante para
62.5%); estímulo docente e relação professor-aluno (muito
importante para 75%); facilidade de deslocamento para a
escola (muito importante para 50%); merenda escolar
(muito importante 75%); e salas de aula adequadas (muito
importante para 75%).
Sobre questões afetas aos Temas Transversais,
questionados, os docentes informaram que 87,5% deles já
tiveram acesso a orientações oficiais para o ensino de sua
área e que, em suas aulas 75% incorporam as idéias e
sugestões apontadas por orientações oficiais para o ensino,
informando ainda que, em suas disciplinas se trabalha
alguma modalidade de tema transversal, tais como: ética
(15,4%), pluralidade cultural (23,1%), meio ambiente
(19,2%), saúde (23,1%), orientação sexual (15,4%) e
trabalho e consumo (3,8%), que se aplicam para 100% de
modo integrado aos conteúdos disciplinares e, em parceria
com outras disciplinas (100%), sendo elas ciências
(19,2%), matemática (3,8%), física (7,7%), biologia
(7,7%), estudos amazônicos (11,5%), geografia (11,5%),
história (15,4%), português (15,4%) e línguas (7.7%).
Informação importante é o fato de que 87.5%
dos docentes têm conhecimento acera de orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina, sendo que
apenas 75% deles incorporam as idéias e sugestões.

1748

A maioria (75%) dos docentes afirma que a
definição dos temas a serem trabalhados em suas
disciplinas nos eventos escolares de integração está
orientada pela transversalidade e que 85.7% desses eventos
ocorre de modo multidisciplinar.
Quanto à motivação dos alunos a participarem
desses eventos percebe-se que possui um índice alto
(62.5%) e, de acordo com suas análises adquirem valores
distintos para os seguintes quesitos: meio ambiente da
região (importante para 62.5%); questões étnicas
(indígenas, quilombolas etc. – pouco importante para
62,5%); problemas ambientais locais (desmatamento,
enchentes, lixo, endemias etc. – muito importante para
37.5%); problemas ambientais globais (aquecimento
global, extinção de espécies etc. – muito importante para
50%); saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão etc. – importante para 37.5%); doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas
(regular para 62.5%); profissão, emprego e renda (regular
para 37,5%); esportes e lazer (muito importante para
62.5%); equipamentos tecnológicos e eletrônicos (muito
importante para 25%); cultura globalizada (hip hop, funk,
grafite etc. – indiferente para 37.5%); cultura regional
(música, dança, festas, literatura etc. – pouco importante
para 50%); saúde do corpo e saúde mental (muito
importante para 25%); bem estar social (família, religião,
preconceitos etc. – muito importante para 37.5%);
violência (doméstica, escolar, gangues etc. – muito
importante para 37.5%); violência sexual (pedofilia,
exploração sexual e etc. – muito importante para 37.5%);
vestuário e veículos (muito importante para 25%) e estudo
de línguas locais (oriundas das famílias lingüísticas tupiguarani, jê, karib – pouco importante para 25%).
Vale perceber que vários temas são trabalhados
no contexto escola-comunidade de maneira transversal,
dentre eles a relacionamento familiar (7,7%), abuso sexual
(7,7%), ética/cidadania (7,7%), saúde (11,5%), higiene
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corporal (3,8%), orientação sexual (15,4%), ética e
cidadania (7,7%), família na escola (3,8%), gravidez
precoce (7,7%), DST (3,8%), cultura local (3,8%), meio
ambiente (3,8%), esporte e lazer (7,7%), religiões (3,8%),
violência infantil (3,8%).
Relacionado a questões de infra-estrutura e de
apoio pedagógico percebe-se a inexistência nas escolas de
biblioteca/sala
de
leitura,
sala
multimídia,
radiocomunicação, laboratório de ciências, possuindo
apenas as tradicionais salas de aulas o que ameniza em
termos as dificuldades do processo de aprendizagem dos
alunos, não existindo projetos de informática educativa
nesta escola, obrigando assim os docentes a produzirem
seus próprios materiais didáticos com recursos disponíveis
em seu ambiente.
Acerca dos problemas afetos a recursos
materiais e infra-estrutura os docentes não se manifestaram
sobre tais itens.
Informam os docentes que sua escola recebe
livros didáticos via PNLD, que os recebe por meio da
Secretaria Municipal ou Estadual, porém se utilizam de
outras fontes de conhecimento (livros – 72,7%, revistas e
jornais – 18,2%, e internet – 9,1%), e percebem sua
importância nos quesitos: reforçam a metodologia de
ensino centrada na memorização (87,5%), oferecem
questões problematizadoras e estimulantes à curiosidade
dos alunos (62.5%), são ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação (62.5%), privilegiam os conhecimentos
teóricos em relação aos conhecimentos práticos (37,5%),
não estão defasados em relação à dinâmica dos processos
de ensino e aprendizagem (62.5%), estimulam a
multidisciplinaridade (62,5%), consistem parcialmente
como a principal fonte de leitura e informação para o aluno
(62.5%), oferecem estratégias para pesquisa e aplicação
dos conhecimentos (62.5%), incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos (87.5%), aprofundam
parcialmente os conteúdos trabalhados em sala de aula
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(62.5%), não contemplam os conteúdos da realidade e os
elementos culturais regionais (50%) e estão parcialmente
adequados às orientações curriculares oficiais (50%).
PLANO DE AÇÃO
O Plano de Ação (PA) consistiu na aplicação dos
resultados obtidos nas pesquisas do DSA (Diagnóstico
Socioambientais), RML (Resgate da Memória Local) e do
PEDEOP (Pesquisa e Diagnóstico da Estrutura e
Organização Pedagógica das Escolas Públicas).
No DSA e RML foi possível conhecer a
realidade da estrutura e história das comunidades, como a
estrutura social, produtiva, ambiental, econômica, origem
dos comunitários, cidadania, lendas, contos e etc. Já o
PEDEOP reduziu a escala de atuação e procurou conhecer
a estrutura das escolas dentro das comunidades trabalhadas
no DSA e RML.
Na última etapa, os cursistas a partir das
informações obtidas nas pesquisas anteriores (DSA, RML
e PEDEOP) puderam selecionar diferentes abordagens e
estratégias para compartilhar com suas comunidades e
escolas. O Plano de Ação foi uma construção coletiva dos
cursistas, no qual foram selecionados os problemas mais
importantes para as comunidades, e a partir dessa
construção, foram selecionados os locais onde seriam
executados os trabalhos, equipes de execução e a
metodologia que os cursistas iriam utilizar.
No município de Juruti foram executados mais
de quinze Planos de Ação, em muitas comunidades da
zona urbana e, principalmente, da zona rural. Esses
trabalhos foram feitos em equipes e individuais, dependo
da logística das escolas e dos cursistas. Esses números
representam uma forte adesão dos cursistas ao projeto
Agenda Cidadã. Embora os números iniciais de
participantes sejam diferentes dos números finais, a maior
parte das comunidades e escolas que iniciaram
conseguiram finalizar os trabalhos.
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Os relatórios de PA dos cursistas mostraram que
as questões ambientais foram os assuntos preferidos, e são
as maiores preocupações da maioria das comunidades
estudadas. Por outro lado, os cursistas tiveram a
oportunidade, não só de conhecer melhor suas próprias
comunidades e escolas, mas também, a possibilidade de
exercer a sua própria cidadania.
O PA foi uma ocasião única, na qual houve uma
integração dos cursistas com a comunidade e um dos raros
momentos em que a comunidade pesquisada recebe os
resultados das pesquisas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF PEDRO PIMENTEL SIMOES
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15159779

EMEF PEDRO PIMENTEL SIMOE
Infantil e Ensino Fundamental
JURUTI
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE VÃ•RZEA
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Quanto ao acondicionamento do lixo
(75%) declaram que usam recipiente aberto e 8,3% usam
recipiente fechado; quanto ao destino 66,7% declaram que
o lixo é queimado, pois na comunidade não há um sistema
de recolhimento de resíduos.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito 100% por meio de micro abastecimento
comunitário/poço artesiano. Todos afirmam receber água
sem tratamento. Dos entrevistados, 75% utilizam a
cloração; 20% usam água filtrada e 5% usam água fervida.
Esgoto: Quando questionados sobre a rede de
esgoto, 79,2% declararam não existir rede de esgoto na
comunidade.
Quando questionados sobre o destino do esgoto
do banheiro ou sanitário as respostas foram as seguintes:
fossa séptica (62,5%) os outros 37,5% declararam que são
despejados a céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 8,3% sabem ler/escrever,
mas não frequentou a escola; 66,7% possuem o ensino
fundamental incompleto; 12,5% possui o ensino
fundamental completo; 4,2% possuem o ensino médio
incompleto; 8,3% possuem o ensino médio completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
verminoses (13,8%); doenças respiratórias (3,4%); hepatite
(20,7%); diarreia (3,4%); outras viroses (24,1); febre
amarela (3,4%); e 31% disseram não haver casos de
doença. De acordo com os entrevistados em caso de
doenças, 40% recorrem a postos de saúde; 20% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 4% recorrem a
hospital privado; 8% a farmácias; 12% a agentes
comunitários de saúde; e 16% recorrem a
curandeiros/benzedeiras.
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Quanto ao atendimento de saúde, 20,8%
consideram bom; 29,2% consideram regular; 25% dizem
ser ruim; para 25% não existe.
Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 95,8% dos que responderam declaram que
não existe. Quando questionados sobre a assistência social,
75% dos entrevistados dizem não existir. Outro dado de
avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 45,8% consideraram ruim; 41,7%
consideram este item regular; e outros 12,5% consideram
bom.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que apenas 20,8% dos entrevistados possuem o documento
de propriedade do terreno onde moram; 70,8% não
possuem e 8,3% não souberam responder. Questionados
sobre as características do terreno, todos os entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 62,5% dizem que a casa
onde moram é própria; 20,8% assentamento rural e 16,7%
cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
utilizam: canoa/bajara 34,8%; a pé 31,8%, ônibus 30,3%;
barca/balsa/lancha 1,5%; moto 1,5%.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação a este
tema 41,7% o consideram regular; 58,3% dizem ser bom.
Urbanização das ruas: quanto a este tema
91,7% declaram que não existe urbanização.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 75%
das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 16,7% dos questionados
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disseram que 1 menor trabalha; 4,2% declaram que 2
menores trabalham e 4,2% declaram que 3 ou mais
menores trabalham. Quanto à renda familiar, 16,7% não
tem renda; 58,3% recebem menos de 1 salário mínimo;
25% recebem de 1 a 2 salários mínimos.
Segurança pública: dos entrevistados, 75%
dizem não existir segurança pública na comunidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 70,8% disseram que sim, outros 25%
disseram parcialmente, apenas 4,2% disseram que não lhe
agradam, isso chama atenção ao fato de que apesar de
todas as dificuldades, a maioria dos moradores aprecia o
local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que
frequência à família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 50%
disseram que participam às vezes; e outros 50% participam
na maioria das vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade: 95,8%, sim; e 4,2%, não.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados 70,8% o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde, 12,5%
curso de qualificação profissional, 8,3% a qualidade de
ensino e, 8,3% assistência social (ou ações sociais). Ainda
sobre o que os entrevistados consideram mais importante,
62,5% consideram segurança pública; 25% áreas de
lazer/esportes; 8,3% limpeza de ruas e terrenos; e 4,2%
programação cultural.
Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 54,2% a qualidade do ar;
20,8% praias/balneários; 16,7% rios e lagos; e 8,3%
consideram áreas verdes.
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PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nesta escola 66,7% dos docentes são do sexo
feminino de faixa etária variando entre 18 a 50 anos,
33,3% concursado e outros 66,7% contratado,
apresentando estre 11 a 15 anos trabalhando.
Formação e Motivação
Nesta escola 33,3% estão cursando uma
graduação, do tipo licenciatura plena, curso de Pedagogia.
Em relação à instituição, cursam em universidades
privadas, todos de forma presencial. Quanto à formação
continuada, apenas 33,3% responderam ter participado de
cursos de capacitação didática, todos em instituição
pública municipal de forma presencial. Sobre a
capacitação em programas de disciplinas que lecionam, em
sua totalidade é plenamente adequada. Todos desejam a
oferta de cursos visando melhor desempenho de suas
atividades de ensino, principalmente na capacitação em
língua inglesa e curso profissionalizante.
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 33,3% afirmam ter recebido orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina e 66,7% que as
receberam incorporam em suas aulas e todos trabalharam
algum tema transversal em sua disciplina. Como tema
principal indicado: 42,9% trabalham saúde; 28,6%
orientação sexual; e 28,6 % trabalham pluralidade cultural.
São trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, todos os professores
afirmaram não trabalhar temas transversais em parceria
com outras instituições.
Apenas 33,3%dos entrevistados conhece o
projeto político pedagógico da escola, mas não sabem
afirmar se ele contempla os temas transversais. Todos se
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sentem motivados a participar de eventos de integração, e
quanto a participação dos alunos, os entrevistados
acreditam que a motivação seja alta.
Infraestrutura de apoio pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula para seu uso cotidiano. Todos
alegaram usar costumeiramente as salas de aula.
Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc).
A escola não conta com biblioteca e sala de
leitura. Em relação aos livros didáticos 66,7% dos
professores afirmaram serem recebidos via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e todos afirmam que
estes são escolhidos pela Secretaria Municipal de
Educação e todos os professores os utilizam em suas aulas.
Além destes, outros livros, revistas e jornais são utilizados
pelos docentes no preparo das atividades de ensino e
eventos escolares.
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Capiranga,
localizada na Zona Rural do município de Juruti-Pará.
Tendo como pressuposto a idealização do Projeto de Ação
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Educativa da comunidade como forma de melhorar a
gestão administrativa e cultural visando, igualmente, uma
gestão estratégica das organizações e do fortalecimento da
cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
comunidade Capiranga sobre a importância da associação
na organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Pedro Pimentel e comunitários em geral. O
referido projeto teve como metodologia utilizada à
pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários
sendo distribuídos aos respectivos participantes, que
puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre
o determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos
para cidadania como: saneamento básico, educação,
transporte, coleta de lixo, segurança, abastecimento com
água tratada e outros.
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Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15160181
EMEIF PEDRO RODRIGUES DE
SOUZA
Infantil e Ensino Fundamental
JURUTI
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME

Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF PEDRO RODRIGUES DE SOUZA
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Quanto ao acondicionamento do lixo
55,3% declaram que o acondicionam em recipiente aberto
e 44,7% em recipiente fechado; quanto ao seu destino,
todos declaram que o lixo é queimado, pois na comunidade
não há um sistema de coleta de resíduos.
Água: O abastecimento de água é feito por
microssistemas comunitários/poço artesiano (65%); 25%
usam poço doméstico e10% usam água de rio, açude, lago,
igarapé ou nascente. Parte deles (63,2%) afirmam que a
água é tratada; 18,4% acreditam não receber tratamento e
18,4% não sabem. Dos entrevistados, 20,8% utilizam a
cloração e 79,2% usam água filtrada.
Esgoto: Quando questionados sobre a rede de
esgoto todos declararam não existir rede de esgoto na
comunidade. Quando questionados sobre o destino do
esgoto do banheiro ou sanitário as repostas foram as
seguintes: fossa séptica (10,5%); sumidouro (15,8) e os
outros 73,7% declararam que são despejados a céu
aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 2,6% não sabem
ler/escrever; 5,3% sabem ler/escrever, mas não
frequentaram a escola; 78,9% possuem o ensino
fundamental incompleto; 2,6% possui o ensino
fundamental completo; 5,3% possuem o ensino médio
completo; 2,6% possuem o ensino superior incompleto;
2,6% possuem o ensino superior completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
dengue (9,1%); verminoses (2,3%); diarreia (40,9%);
outras viroses (6,8%); problemas do coração 2,3%;
problemas ósseos ou de articulação 2,3%; diabetes (6,8%)
e 29,5% disseram não haver casos de doença. De acordo
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com os entrevistados em caso de doenças, 57,9% recorrem
a postos de saúde e 42,1% recorrem a hospitais públicos
para seu atendimento.
Quanto ao atendimento de saúde, 42,1%
consideram bom; 55,3% regular e 2,6% não sabem. Em
relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
63,2% dos que responderam declaram que não existe,
26,3% não sabem e 10,5% consideraram regular. Quando
questionados sobre a assistência social, 44,7% dos
entrevistados dizem não existir; 34,2% não sabem; 5,3%
disseram ser bom; 13,2% regular e 2,6% ruim. Outro dado
de avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 60,5% consideraram bom; 28,9%
consideram este item regular e 10,5% não souberam
responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 18,4% dos entrevistados possuem o documento de
propriedade do terreno onde moram; 23,7% não possuem e
57,9% não souberam responder. Questionados sobre as
características do terreno, todos os entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 92,1% dizem que a casa
onde moram é própria e 7,9% dizem ser cedidas.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
utilizam: carro 21,4%; bicicleta 17,1%; ônibus 29,9; moto
20,5%; a pé 6%; canoa/bajara 5,1%.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação a este
tema 44,7% consideram bom; 21,1% regular; 31,6% que
não existe e 2,6% não sabem opinar.
Urbanização das ruas: quanto a este tema
94,7% declaram que não existe urbanização e 5,3% não
sabem responder.
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Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
42,1% das respostas os entrevistados assinalaram que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 18,4% dos
questionados disseram que 1 menor trabalha; 28,9%
declaram que 2 menores trabalham e 10,5% declaram que
3 ou mais menores trabalham. Quanto à renda familiar,
60,5% recebem menos de 1 salário mínimo; 28,9%
recebem de 1 a 2 salários mínimos e 10,5% de 2 a 3
salários mínimos.
Segurança Pública
A maioria (76,3%) dos entrevistados assinalou
não existir segurança pública na comunidade, 7,9% dizem
ser boa; 10,5% regular e 5,3% não sabem.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 100% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 39,5%
dizem que nunca participam; 18,4% participam as vezes e
42,1% participam na maioria das vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade: 84,2%, sim; 7,9%, não e 7,9%
talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (92,1%) o mais
importante é o atendimento à saúde e 7,9% a qualidade de
ensino. Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 15,8% consideram áreas de
lazer/esportes; 7,9% programação cultural; 10,5% limpeza
de ruas e terrenos e 65,8% segurança pública. Também
foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
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praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 57,9% consideram áreas verdes e 42,7%a
qualidade do ar. Resultados apontam também que 81,6%
consideram o abastecimento de água mais importante,
quando comparados a transporte coletivo (10,5%);
urbanização das ruas (5,3%) ou coleta de lixo (2,6%).
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nestas escolas 45,5%dos docentes são do sexo
masculino e 54,5% são mulheres, de faixa etária variando
entre 18 a 40 anos, 63,6% concursado e 36,4% contratado,
apresentando estre 2 a 5 anos trabalhando.
Formação e Motivação
Nesta escola 18,2 tem graduação e 72,7% estão
cursando uma graduação, 100% do tipo licenciatura plena,
distribuídos em cursos de Pedagogia (30%); Letras (10%);
Biologia (10%) História e Geografia (20%), Biologia e
Química (10%) e Ciências Sociais (10%). Em relação à
instituição 80% cursam em unidades federais e 20% em
universidades privadas, 80% de forma presencial; 10%
semipresencial e 10% a distancia. Quanto à formação
continuada, todos responderam ter participado de cursos de
capacitação didática em instituição publica municipal de
forma presencial. Sobre a capacitação dos programas das
disciplinas que lecionam 100% dos entrevistados acham
adequada. Todos desejam a oferta de cursos visando
melhor desempenho de suas atividades de ensino,
principalmente em Língua Inglesa, Educação Infantil,
Geografia, Informática e Libras.
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, apenas 45,5% afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
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aqueles que as receberam incorporam em suas aulas e
todos trabalharam algum tema transversal em sua
disciplina. Como tema principal indicado: 6,5% trabalham
ética, 12,9% trabalham pluralidade cultural, 32,3% meio
ambiente, 25,8% saúde, 19,4% orientação sexual e 3,2%
trabalho e consumo. São trabalhados integrados aos
conteúdos disciplinares, em parceria com outras
disciplinas, 81,8% dos professores afirmaram não trabalhar
temas transversais em parceria com outras instituições.
Todos os entrevistados conhecem o projeto
político pedagógico da escola e para 90,9% ele contempla
os temas transversais. Festes, 90% dos professores sentemse motivados a participar de eventos de integração, e
quanto a participação dos alunos, 80% acreditam que a
motivação seja alta.
Infraestrutura de apoio pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula para seu uso cotidiano. Todos
alegaram usar costumeiramente as salas de aula.
Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc).
A escola não conta com biblioteca e sala de
leitura. Em relação aos livros didáticos todos os
professores afirmaram serem recebidos via Programa
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Nacional do Livro Didático (PNLD), 54,5% afirmam que
estes são escolhidos por uma comissão de professores e
45,5% pela Secretaria Municipal de Educação e 63,6% dos
professores os utilizam em suas aulas. Além destes, outros
livros, revistas e jornais são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares.
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Nossa Senhora
da Conceição - Batata, localizada na Zona Rural do
município de Juruti-Pará. Tendo como pressuposto a
idealização do Projeto de Ação Educativa da comunidade
como forma de melhorar a gestão administrativa e cultural
visando, igualmente, uma gestão estratégica das
organizações e do fortalecimento da cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
comunidade Nossa Senhora da Conceição - Batata sobre a
importância da associação na organização e fortalecimento
da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Pedro Rodrigues de Souza e comunitários em
geral. O referido projeto teve como metodologia utilizada à
pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários
sendo distribuídos aos respectivos participantes, que
puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre
o determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF RANA ROCHA BRUCE
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15160572
EMEIF RANA ROCHA BRUCE
Infantil e Ensino Fundamental
JURUTI
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE VÃ•RZEA
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola, quanto a coleta de lixo, 100%
dos entrevistados dizem não existir. O destino do lixo
produzido e não coletados: 47,1% do lixo é enterrado;
35,7% do lixo é queimado e 17,1% do lixo é despejado na
mata.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por meio do micro abastecimento comunitário/poço
artesiano (100%). 89,2% dizem receber água tratada; 1,4%
recebem água sem tratamento, e 9,5% das pessoas não
souberam responder. Dos entrevistados, 39,4% filtram a
água; 19,7% fervem a água; 40,9% utilizam a cloração.
Esgoto: Quando questionados sobre a rede de
esgoto, 100% responderam não existir. Quando
questionados sobre o destino do esgoto do banheiro ou
sanitário as repostas foram as seguintes: sumidouro
(5,7%); a céu aberto/vala (94,3%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 2,9% não sabem
ler/escrever; 47,1% possuem o ensino fundamental
incompleto; 10,3% possui o ensino fundamental completo;
20,6% possuem o ensino médio incompleto e 11,8%
possuem o ensino médio completo; 7,4% possuem o
ensino superior completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
dengue (10,8%); verminoses (20,3%); doenças
respiratórias (18,9%); hepatite (1,4%); Diarréia (23%);
outras viroses (10,8%); problemas de pele (2,7%); diabetes
(10,8%) e 1,4% disseram não haver casos de doença.
As declarações mostram que 69,7% recorrem a
postos de saúde; 3,8% recorrem aos agentes comunitários
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de saúde e 26,6% recorrem aos serviços de
curandeiros/bezendeiras.
Quanto ao atendimento de saúde, 4,3%
consideram regular; 88,6% dizem ser ruim; 7,1% não
souberam responder. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 5,7% consideram ruim; 94,3%
dizem que não existe.
Quando questionados sobre a assistência social,
5,7% dizem ser regular; 57,1% julgam ser ruim e 28,6%
dizem não existir; 8,6% não souberam responder. Outro
dado de avaliação foi a qualidade do ensino, onde os
resultados mostraram que 51,4% consideraram bom;
42,9% consideram este item regular; 5,7% julgam este
item ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 12,9% dos entrevistados possuem o documento de
propriedade do terreno onde moram; 80% não possuem e
7,1% não souberam responder. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 78,9% dizem que a casa
onde moram é própria; 2,9% obtiveram a casa por meio de
posse; 12,9% vivem em casa alugada; 5,7% possuem a
casa cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
utilizam: Bicicleta (2,2%); barca/balsa/lancha (28,5%);
Moto (7,6%); carroça/carro de boi (8,2%); a pé (22,8%);
canoa/bajara (10,8%).
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem: 65,7% consideram bom;
34,3% dizem ser regular.
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Urbanização das ruas: 2,9% julgam ser regular;
60% consideram ruim; 32,9% dizem não existir e 4,3%
não souberam responder (Figura 536).

Figura 535. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que em 67,1%
das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 10% responderam que 1
apenas trabalha; 17,1% dos questionados disseram que
dois menores trabalham e 5,7% responderam que três ou
mais menores contribuem com a renda familiar. Quanto à
renda familiar, 20% não possuem renda; 27,1% recebem
menos de 1 salário mínimo; 45,7% recebem de 1 a 2
salários mínimos; 2,5% recebem mais de 2 a 3 salários
mínimos; 1,4% recebem mais de 3 a 5 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: 100% dos entrevistados
disseram não existir segurança pública.
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Cidadania: Quando perguntados se gostam da
comunidade onde moram 54,3% disseram que sim e 30%
dizem que gostam parcialmente; 15,7% não gostam isso
chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 15,7% dizem que nunca
participam; 27,1% participam as vezes e 57,1% participam
na maioria das vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade: 54,3%, sim; 17,1%, não e 28,6%
talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (80%) o aspecto
mais importante é o atendimento a saúde; 1,4%
consideram o atendimento ao portador de deficiência;
12,9% consideram a assistência social; 4,3% a qualidade
de ensino e 1,4% consideram a qualificação profissional
(Figura 536).
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Figura 536. Item considerado mais importante
pelos entrevistados.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 22,5% consideram áreas de
lazer/esportes; 26,8% programação cultural; 9,9% limpeza
de ruas e terrenos; 40,8% segurança pública. Também
foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 28,6% consideram áreas verdes; 10%
consideram a arborização de ruas; 25,7% praias/balneários;
10% rios e lagos; 25,7% a qualidade do ar.
PLANO DE AÇÃO
- Construir estação de tratamento de esgoto
sanitário;
- Implantar coleta seletiva do lixo e efetuar
limpeza das ruas;
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- Implantar nas escolas o programa de educação
ambiental e de formação de jovens e adultos (EJA);
- Melhorar a infraestrutura das escolas tornandoas mais atrativa e evitando a evasão escolar, como
melhorias no acervo da biblioteca, laboratório de
informática com acesso à internet e oferecer oportunidade
de alfabetização de jovens e adultos (EJA);
- Construção de praças, parques e arborização
das rua como alternativa de lazer para os comunitários;
- Implantação de posto policial na comunidade;
- Implantar serviço de assistência social na
comunidade;
- Desenvolver programas sociais que visem
melhoria da condição de vida e da renda familiar;
- Promover a legalização dos lotes.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SABINO PINHEIRO DE MATOS
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15208036

EMEIF SABINO PINHEIRO DE M
Ensino Fundamental
JURUTI
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Sabino Pinheiro de Matos,
96,2% das pessoas questionadas responderam não usufruir
da coleta de lixo, com isso, o destino dos resíduos
produzidos e não coletados – de acordo com as respostas –
é a queimada (100%).
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por micro abastecimento comunitário (88,7%); rio
açude, lago, igarapé ou nascente (9,4%) e rede geral de
distribuição (1,9%). Dos entrevistados, 50% declaram que
a água é tratada e as formas de tratamento utilizadas são:
filtragem (93,1%); a cloração (3,4%) e a fervura (3,4%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto, com isso, 52,8% destina seus
dejetos em fossa séptica; 32,1% despejam seus dejetos a
céu aberto/vala e 15,1% em sumidouros.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, 40,7% dos entrevistados
possui ensino fundamental incompleto; 18,6% possui
ensino médio completo; 15,3% possui ensino fundamental
completo; 10,2% possui ensino médio incompleto; 10,2%
possui outras formações não especificadas e 5,1% deles
não sabe ler/escrever.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
doenças respiratórias (58,5%); diarreia (24,5%) e
verminoses (15,1%). Ressalta-se que o percentual de 1,9%
disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostram que 56,6% recorrem a
postos de saúde; 28,3% recorrem a hospitais públicos;
13,2% procuram curandeiros/benzedeiras e 1,9% recorrem
a agentes comunitários de saúde.
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Quanto ao atendimento de saúde, 58,5% dos
entrevistados considera regular; 34% bom e 7,5% ruim.
Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
58,5% dos entrevistados disseram não existir; 20,8%
afirmaram ser regular; 9,4% não souberam responder;
5,7% consideraram bom e 5,7% ruim.
Quando questionados sobre a assistência social,
58,5% dos entrevistados testemunharam não existir; 22,6%
consideraram regular; 11,3% não souberam responder;
5,7% afirmaram ser ruim e 1,9% bom. Outro dado de
avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 43,4% consideraram bom; 37,7% regular;
13,2% ruim e 5,7% testemunharam não existir.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 90,5% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno e 9,5% possuem. Questionados
sobre as características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 81,1% dizem que a casa
onde moram é própria e 18,9% dizem que sua residência é
assentamento rural.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria usa canoa/bajara (38,7%); 29,9% andam a pé;
29,9% andam de ônibus e 1,5% utilizam bicicleta.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 86,8% relataram que o
mesmo é bom; 11,3% regular e 1,9% ruim.
Urbanização das ruas: 28,3% dos entrevistados
disseram que a urbanização das ruas é ruim; 24,5%
afirmaram ser bom; 20,8% testemunharam não existir;
17% relataram ser ruim e 9,4% não souberam responder.
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Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
72,9% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 14,6%
responderam que dois jovens trabalham; 6,3% afirmaram
que um jovem apenas trabalha e 6,3% disseram que 3 ou
mais jovens trabalham. Quanto à renda familiar, 63,6%
recebem menos de 1 salário mínimo; 24,2% recebem de 1
a 2 salários mínimos e 12,1% não possuem renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 64,2%
julgam não existir; 11,3% afirmaram ser ruim; 9,4%
regular; 7,5% bom e 7,5% não souberam responder.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 96,2% disseram que sim e 3,8% gostam
parcialmente, isso chama atenção ao fato de que apesar de
todas as dificuldades, os moradores gostam do local onde
vivem. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 71,7%
responderam que participam às vezes e 28,3% na maioria
das vezes. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 96,2%
participariam e 3,8% talvez participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (81,1%) o
aspecto mais importante é o atendimento de saúde (Figura
358); seguido da qualidade de ensino (11,3%); cursos de
qualificação profissional (5,7%) e assistência social
(1,9%).
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Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 79,2% consideram o abastecimento de
água; 11,3% a coleta de lixo; 5,7% a urbanização das ruas
e 3,8% o transporte coletivo. Também foram questionados
sobre o que consideram mais importante entre: áreas
ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 40,4%
consideram mais importante a qualidade do ar; 32,7% as
áreas verdes; 21,2% rios e lagos; 3,8% praias/balneários e
1,9% a arborização das ruas.
PLANO DE AÇÃO
Os relatórios de PA dos cursistas mostraram que
as questões ambientais foram os assuntos preferidos, e são
as maiores preocupações da maioria das comunidades
estudadas. Por outro lado, os cursistas tiveram a
oportunidade, não só de conhecer melhor suas próprias
comunidades e escolas, mas também, a possibilidade de
exercer a sua cidadania.
O PA foi uma ocasião única, na qual houve uma
integração dos cursistas com a comunidade e um dos raros
momentos em que a comunidade pesquisada recebe os
resultados das pesquisas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF LILA GALUCIO FARIAS
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15212033
EMEIF LILA GALUCIO FARIAS
Ensino Fundamental
JURUTI
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (Resíduos sólidos, água e esgoto)
A maioria da população tem somente ensino
fundamental incompleto (35%) e registra um alto índice de
pessoas que não sabem ler e nem escrever (20%).
A população depende exclusivamente da rede
pública de ensino e consideram esse serviço “bom”
(100%), e, declaram ainda que não tem a oferta que
qualquer tipo de curso de qualificação profissional.
Os comunitários consideraram como bom o
atendimento de saúde (55%) e a qualidade de ensino
(35%).
Saúde
Nessa comunidade cerca de 43% não tiveram
doenças nos últimos 12 meses, sendo expressivo apenas
viroses (26,1%) e diarreia (13%). Quando necessitam de
atendimentos médicos procuram os postos de saúde
(100%), e consideram esse serviço bom (80%).
Além disso, os comunitários declaram que não
existe atendimento de creches, ausência de atendimentos
para portadores de necessidades especiais, ausência de
áreas verdes e arborização das ruas.
Habitação
Todas as residências são próprias e 55% dessas
são compostas por duas a três pessoas e 60% possuem
algum tipo de documento de propriedade. A comunidade
está localizada em áreas de “terra-firme” e sem influencia
de alagamentos.
A comunidade usa a madeira em suas
construções (100%) e 95% dessas não tem banheiros
internos, de modo que todos os resíduos são lançados a céu
aberto (100%).
Mais de 90% das residências tem energia
elétrica, sendo 95% dessas alimentadas por geradores a
diesel.
Transporte

1780

O meio de transporte mais usado na comunidade
é o ônibus (38,5%), seguido de motos (25,6%) e bicicletas
(25,6%).
Meio Ambiente
A população declara apreciar urbanização e da
arborização das ruas, e destaca a inexistência de coleta de
lixo, a falta de rede de esgoto, a precariedade no
abastecimento de água e as poucas áreas verdes.
A população relata a ausência áreas verdes, áreas
de lazer, áreas de esportes e como precária a programação
cultural e consideram importante questões relacionadas à
segurança pública, qualidade do ar e projetos sociais.
Os meios de acesso à informação são a rádio
aberta (39,2%) e televisão (39,2%).
Desenvolvimento Econômico e Social
Cerca de 69% das residências tem apenas uma
pessoa que sustenta a família e desses domicílios, 70%
existe menores de 18 anos que não contribuem com a
renda da família. Essa renda tem como origem principal
aposentadorias públicas (35%) e privadas (25%).
As famílias tem em média uma renda que gira
em torno de 1 a 2 salários mínimos (40%) e cerca de 25%
dessa população não possui renda.
Cidadania
Os menores de 18 anos somam 60% em
residências e 80% deles declaram ter certidão de
nascimento.
Em casos de problemas na comunidade 100%
costumam recorrer ao poder público. O índice de
aprovação da comunidade em que vivem é de 100% e
consideram esse convívio bom ou satisfatório, fato que
estimula a participação em projetos sociais (100%).
Visão de futuro
A maior preocupação da comunidade está no
atendimento a saúde (55%), qualidade de ensino (35%) e
assistência social (10%) e relatam o abastecimento de água
(65%) e segurança pública (100%) como preocupações.
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PLANO DE AÇÃO
O Plano de Ação (PA) consistiu na aplicação dos
resultados obtidos nas pesquisas do DSA (Diagnóstico
Socioambiental), RML (Resgate da Memória Local) e do
PEDEOP (Pesquisa e Diagnóstico da Estrutura e
Organização Pedagógica das Escolas Públicas).
No DSA e RML foi possível conhecer a
realidade da estrutura e história das comunidades, como a
estrutura social, produtiva, ambiental, econômica, origem
dos comunitários, cidadania, lendas, contos e etc. Já o
PEDEOP reduziu a escala de atuação e procurou conhecer
a estrutura das escolas dentro das comunidades trabalhadas
no DSA e RML.
Na última etapa, os cursistas a partir das
informações obtidas nas pesquisas anteriores (DSA, RML
e PEDEOP) puderam selecionar diferentes abordagens e
estratégias para compartilhar com suas comunidades e
escolas. O Plano de Ação foi uma construção coletiva dos
cursistas, no qual foram selecionados os problemas mais
importantes para as comunidades, e a partir dessa
construção, foram selecionados os locais onde seriam
executados os trabalhos, equipes de execução e a
metodologia que os cursistas iriam utilizar.
No município de Juruti foram executados mais
de quinze Planos de Ação, em muitas comunidades da
zona urbana e, principalmente, da zona rural. Esses
trabalhos foram feitos em equipes e individuais, dependo
da logística das escolas e dos cursistas. Esses números
representam uma forte adesão dos cursistas ao projeto
Agenda Cidadã. Embora os números iniciais de
participantes fossem diferentes dos números finais, a maior
parte das comunidades e escolas que iniciaram,
conseguiram finalizar os trabalhos.
Os relatórios de PA dos cursistas mostraram que
as questões ambientais foram os assuntos preferidos, e são
as maiores preocupações da maioria das comunidades
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estudadas. Por outro lado, os cursistas tiveram a
oportunidade, não só de conhecer melhor suas próprias
comunidades e escolas, mas também, a possibilidade de
exercer a sua própria cidadania.
O PA foi uma ocasião única, na qual houve uma
integração dos cursistas com a comunidade e um dos raros
momentos em que a comunidade pesquisada recebe os
resultados das pesquisas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF DOIS DE MARCO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15520480
EMEIF DOIS DE MARCO
Ensino Fundamental
JURUTI
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL
Comunidade Novo Paraiso
A comunidade Novo Paraiso, está localizada na
zona rural do município de Juruti e foi fundada no dia 02
de março de 1998. A proposta da comunidade surgiu
devido ela estar do lado esquerdo do igarapé do Piraquara,
e as pessoas que moravam neste núcleo dependiam da
escola, igreja e outros patrimônios que se localizavam no
povoado do Piraquara, mas no tempo do inverno o acesso
era impossível pois era preciso usar canoa e nem todos
tinham acesso a esse meio de transporte. E por conta disso,
moradores relatam que as crianças se afogavam nessa
travessia.
Então a partir desses acontecimentos, o Senhor
Nirovaldo, Dona Maria Venina, Dona Laura, Dona Nilva e
Senhor Lourival se reuniram e decidiram fundar uma
igreja. E depois o senhor Juvenilo, proprietário de uma
fazenda (Fazenda Paraiso), doou uma área para se
consolidar comunidade, e por isso a comunidade recebeu
este nome. Porém, mesmo com a fundação da nova
comunidade, a situação ainda era difícil, pois as crianças
que moravam em área geográfica pertencente ao município
de Santarém, tentaram trazer criar uma sala de aula para
esse lado do rio, mas foi vetado.
Como a mudança tinha sido recente, as vias de
acesso ao município de Juruti eram de difícil acesso, o
prefeito (na época Isaias Batista Filho), passeando pelas
comunidades, resolveu entrar na comunidade recém
fundada, e se deparou com a situação enfrentada pelas
crianças e decidiu pela implantação de uma escola na
localidade. E para isso escolhera um professor (filho do
local). E assim, as crianças foram remanejadas para a nova
escola que ficou com o nome Dois de Março.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento Básico
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O abastecimento de água nessa comunidade é
feito, principalmente, por poço artesiano ou doméstico
(85,7%) e coleta direta em rios, igarapés e lagos (9,5%), e
como nos casos anteriores, a água consumida nessa
comunidade não sofre qualquer tipo de tratamento.
Mais de 90% do esgoto são lançados a céu
aberto, e 9,5% são lançados em fossas sépticas. Na maioria
das residências 66,7% o lixo é acondicionado em
recipientes abertos e, desses, 95,2% são queimados ao
final, posto que 85,7% da população diz não fazer qualquer
tipo de reaproveitamento do lixo.
Sobre questões de maior relevância mais de 70%
da população considera o abastecimento de água como o
mais importante, considerando ainda as limpeza de ruas e
terrenos essenciais para a saúde.
Educação
A escolaridade nessa comunidade é composta
por sua maioria de (66,7%) pessoas com ensino
fundamental incompleto. Porém 9,5% não sabe ler e nem
escrever.
A comunidade possui apenas a rede pública de
ensino que é considerada como sendo “bom” por 81% dos
comunitários. Quando questionados sobre qual item possui
maior importância afirmaram que o atendimento de saúde
é o principal para todos.
Saúde
Os comunitários informaram que as pessoas
foram acometidas de endemias como diarreia (26,8%),
visores (23,2%) e hepatite (26,1%). Na ocorrência de
doenças 95,2% da população recorre a rede pública de
saúde (posto de saúde e hospitais).
Percebe-se ausência de creches e atendimentos
especializado para portadores de necessidades especiais.
Habitação
A maioria das residências são próprias e
possuem mais de seis pessoas (57,1%) e parte delas (66,7)
tem qualquer documento de propriedade, sendo a maior
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parte localizada em áreas de terra firme (90,5%). O
material usado para construção das casas, em sua maioria
(61,9%) é a madeira. Mais de 95% não possuem sanitários
ou banheiros, restando apenas a área externa para dejeções.
Cerca de 90% das residências possuem
abastecimento de energia elétrica e dessas 100% é
fornecida por companhia distribuidora.
Transporte
O meio de transporte mais usado por essa
comunidade é a bicicleta (23,8%), seguido de perto por
ônibus (22,2%), por canoas (15,9%) e por carroças ou
carro de boi com 17%. O sistema de transporte coletivo é
considerado ruim por 14,3% da população.
Meio Ambiente
A maioria da população aprova a urbanização,
bem como a arborização das ruas, e criticam a falta de
coleta de lixo, a falta de rede de esgoto, a precariedade no
abastecimento de água e as poucas áreas verdes.
Não existem praias nessa comunidade, porém
42,9% da população consideram “bom“ os rios e lagos e a
qualidade do ar (76,2%).
Desenvolvimento Econômico e Social
Acerca da atividade laborativa, constatou-se que
mais da metade delas (42,9%) possui de seis ou mais
pessoas responsáveis pelo sustento da família.
Percebe-se ainda que a maioria (66,7%) das
residências possuem menores de 18 anos não contribuem
para o sustento familiar, sendo que no item renda total,
contabilizando eventuais benefícios sociais, cerca de
42,9% das famílias recebem de um a dois salários mínimos
e 42,9% recebem menos de um salário.Nota-se que 47,6%
desses rendimentos e/ou benefícios são provenientes de
bolsa família e 23,8% são oriundos de aposentadorias.
Cultura
Em relação a cultura e lazer a população revela
não existir áreas para essa finalidade (47,6%) e também
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falta programação cultural (95,2%), sendo declarado o
desejo por melhorias na segurança pública (90,5%).
O meio de informações mais importante é a
televisão com 40%, seguido por sistema de rádio aberto
(35,6%).
Cidadania
Mais de 66% das residências são compostas por
mais de três pessoas menores de 18 anos, e desses, 90,5%
possuem certidão de nascimento.
Em casos de necessidade, mais de 60% da
população buscaria ajuda junto ao poder público, seguidos
por lideranças comunitárias (23,8%).
A população dessa comunidade declara, ainda,
que gostam de viver nessa localidade (61,9%) e a
convivência uns com os outros foi considerada boa por
91,6% dos comunitários, o que favorece a participação em
projetos sociais (85,7%).
Visão Compartilhada de futuro
Toda a comunidade demonstra sua preocupação
com o futuro quando responde ser o atendimento a saúde a
questão de maior importância a todos (100%), seguido da
preocupação com o abastecimento de água (71,4%),
urbanização das ruas (14,3%), transporte coletivo (9,5%) e
pela coleta d elixo (4,8%).
Os comunitários destacam ainda, a importância
das ações e a presença das associações de moradores
(71,4%).
PLANO DE AÇÃO
Os relatórios de PA dos cursistas mostraram que
as questões ambientais foram os assuntos preferidos, e são
as maiores preocupações da maioria das comunidades
estudadas. Por outro lado, os cursistas tiveram a
oportunidade, não só de conhecer melhor suas próprias
comunidades e escolas, mas também, a possibilidade de
exercer a sua cidadania.
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O PA foi uma ocasião única, na qual houve uma
integração dos cursistas com a comunidade e um dos raros
momentos em que a comunidade pesquisada recebe os
resultados das pesquisas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
ESCOLA BATISTA DILMA ROOSLI
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15547965
ESCOLA BATISTA DILMA ROOSLI
Infantil e Ensino Fundamental
JURUTI
BAIXO AMAZONAS
URBANO
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Os resultados coletados deixam claro que o
saneamento básico é um dos maiores limitantes, tanto nas
comunidades rurais como nos bairros da zona urbana,
sendo preocupante perceber que a falta destes serviços
(redes de esgoto, coletas de lixo e tratamento de água) tem
como principais consequências o grande número de casos
de diarreia, verminoses e viroses.
Outro item destacado pela maioria das
comunidades foi a falta de áreas de lazer, áreas verdes,
bem como a quase total ausência de bibliotecas disponíveis
à população, fato esse que evidencia a omissão do poder
público frente a essa enorme demanda.
É importante registrar que, mesmo assim, grande
parte da população destas comunidades declara ter um
forte apego emocional positivo para com o local onde
residem, o que permite a interação e a participação em
projetos de cunho social, que se revertem em benefícios da
própria comunidade.
Foi percebido também, que há uma crescente
preocupação com questões relacionadas à segurança
pública, fato esse que não é exclusividade do oeste do
Estado do Pará, mas de todo o Brasil, além disso, desperta
a atenção que boa parte da renda das famílias é oriunda de
programas sociais como o bolsa família, o que descortina
um cenário de poucas possibilidades de trabalho, e por
consequências aumento da precariedade na qualidade de
vida dessas comunidades.
Pontos positivos são percebidos quando do
relato sobre a qualidade do ar, rios, lagos, praias e
balneários, preocupação essas que denotam o
comprometimento com as questões ambientais. Outro fator
importante e preocupante foi a identificação de pessoas
que não sabem ler e nem escrever, fato que não os
possibilitam o pleno exercício da cidadania, pois tornam
todos esses mais suscetíveis a apatia social, sem permitilos reagir de maneira eficiente ao descaso do poder público
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na garantia dos seus Direitos Fundamentais estabelecidos
no Artigo 5º da Constituição Federal de 1988.
Diante do que foi exposto nos resultados
percebe-se a importância deste trabalho, pois somente
ouvindo as comunidades de maneira tão próxima pode-se
notar a realidade das mesmas, identificando suas
dificuldades, precariedades e ou omissões vivenciadas por
elas, e dessa forma delinear estratégias exequíveis que
ofertem melhorias reais na qualidade de vida destas
populações.
Embora, essa pesquisa não tenha a ambição de
resolver todos os problemas e nem tampouco eliminar
outras possibilidades, tem o desejo de tornar público e
produzir materiais para subsidiar os tomadores de
decisões, na busca da melhoria da qualidade de vida e
harmonia social.
PEDEOP
A Escola Municipal de Ensino Infantil e
Fundamental Batista Dilma Roosli, localizada na
Comunidade Juruti – Pará, no Município de Juruti/PA,
teve por professoras cursistas responsáveis Nelsemia e
Juraci.
Aplicaram-se 17 (dezessete) questionários a
professores, sendo 11 (onze) mulheres e 06 (seis) homens,
com idades de 18 a 30 (23.5%), 31 a 40 (47.1%), 41 a 50
(17.6%) e 51 a 64 (11.8%) anos, com tempo de serviço no
magistério entre 02 a 05 (17,65%), de 6 a 10 (41,18%), de
11 a 15 (35,29%), de 21 a 25 (5,88%), sendo que destes
94.1% são concursados e 5.9% contratados para realizar as
funções de docência.
Questionados sobre qual segmentos na área da
educação desenvolvem suas docências, percebeu-se que
atuam na educação infantil (5,6%), no Ensino Fundamental
de séries inicias (50%) e nas séries finais (38,9%), de
forma multisseriada.
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Quanto às disciplinas desenvolvidas no Ensino
Fundamental de séries inicias encontram-se: português
(20%), matemática (20%), ciências (20%), história e
geografia (20%) e arte (20%).
Já a respeito das disciplinas desenvolvidas no
Ensino Fundamental de séries finais encontram-se:
português (14,9%), matemática (14,9%), ciências (12.5%),
estudos amazônicos (14,9%), educação artística (14,9%) e
história (14,9%).
Cabe informar que, nenhum deles realiza
atividade diversa da docência nesta escola, porém para
23.5% deles, lecionam em outra escola de esfera
Municipal (88,2%) e Estadual (11,8%).
Dado importante se observa acerca da formação
dos docentes, pois 88.2% tem graduação completa para
licenciatura plena (47,1%) e incompleta (52,9%), nos
cursos de língua portuguesa (11,1%), pedagogia (33,3%),
história e geografia (22,2%), matemática (33.3%),
graduação esta que ocorreu em instituições pública Federal
(47,1%), pública Estadual (29,4%) e privada (23,5%), nas
modalidades presencial (70,6%), semipresencial (11,8%) e
à distância (17,6%).
Para os docentes, seus conhecimentos teóricos e
práticos adquiridos durante sua formação são: plenamente
adequados (58,8%), adequados (47.2%).
Inquiridos sobre as razões limitantes ao seu
aprimoramento profissional, os docentes classificam com
graduações diversas os quesitos: falta de tempo em função
de composição de carga horária em duas escolas (muito
importante para 70.6%, importante para 17.6 e regular para
11.8%); falta de comunicação e divulgação dos cursos na
escola (muito importante para 29.4%, importante para
25.3%, regular para 41,2% e indiferente para 5.9%); falta
de compromisso institucional com a formação do docente
(muito importante para 41,2%, importante para 11,8%,
regular para 23,5%, pouco importante para 11,8% e
indiferente para 11,8%); falta de vontade e motivação
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pessoal (muito importante para 35,3% importante para
11,8%, regular para 23.5%, pouco importante para 17.6% e
indiferente para 11.8%); falta de programas de incentivos
por parte das Secretarias de Educação (muito importante
para 47,1%, importante para 35,3% e regular para 17,6%);
falta de mecanismos de cobrança, especialmente por parte
de Estado e Município (muito importante para 47,1%,
importante para 35,3%, regular para 17,6%), falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(muito importante para 29,4%, importante para 41,2%,
regular para 11,8%, pouco importante para 17,6%); falta
de recursos financeiros (muito importante para 23,5%,
importante para 29,4%, regular para 17,6%, pouco
importante para 11,8% e indiferente para 17,6%).
Sobre a participação em cursos, eventos
acadêmico-científicos para o aprimoramento profissional,
responderam os entrevistados de forma diferenciada para
cada quesito, conforme descritos a seguir: o interesse
pessoal (muito importante para 76.5% e importante para
23.5%); incentivo por parte da Secretaria de Educação
(muito importante para 23.5% e importante para 52,9 %);
melhoria de desempenho profissional (muito importante
para 64.7% e importante para 29.4%); melhoria de
função/salário na escola (muito importante para 64.7% e
importante para 23.5%); oferta de equipamentos de apoio,
tais como computadores e acesso a internet e etc. (muito
importante para 52,9% e regular para 17,6%); oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops nas áreas de
interesse (muito importante para 64,7% e importante para
29,4%); temáticas novas e/ou diversificadas (muito
importante para 47.1% e importante para 29,4%).
Questionados acerca da oferta de quais cursos
poderiam auxiliá-los com maior potência em seus
desempenhos em suas atividades de ensino, todos desejam,
porém pulverizados algumas opções, tais como:
informática (12,5%), educação inclusiva (18,8%),
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formação continuada (56,3%) educação infantil e curso de
braile (6,3%).
58,8% dos docentes se sentem aptos a
participarem de cursos e/ou educação continuada à
distância.
Para os pesquisados existem uma série de fatores
que os motivam ao labor diário da docência que, de acordo
com suas análises adquirem valores distintos para os
seguintes quesitos: recursos didáticos para implementar
práticas e laboratórios (muito importante para 88.2% e
importante para 5.9%); tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (muito
importante para 70.6% e importante para 23.5%); melhores
salários (muito importante para 88.2% e importante para
5.9%); articulação entre alunos, professores e gestores
(muito importante para 58.8% e importante para 11,8%);
interesse dos alunos (muito importante para 82.4% e
regular para 17,6%); bom desempenho dos alunos (muito
importante para 82.4% e importante para 5.9%);
qualificação e atualização em conteúdos específicos (muito
importante para 70.6% e importante para 29.4%); número
adequado de alunos em sala de aula (muito importante para
70.6% e importante para 17.6%); possibilidade de assumir
cargos administrativos (muito importante para 17.6% e
importante para 41.2%); diálogo com outros professores
sobre questões da disciplina (muito importante para 76,5%
e importante para 11,8%); atuação em processos de gestão
participativa (muito importante para 35.3% e importante
para 47.1%); salas de aula adequadas (muito importante
para 75,5% e importante para 17.6%); e trabalhar em um
só local (muito importante para 82.4% e importante para
11.8%).
Porém, para estes mesmos docentes existem uma
série de outros fatores que motivam os alunos a
interagirem com o ambiente escolar que, de acordo com
suas análises adquirem valores distintos para os seguintes
quesitos: convívio social (muito importante para 58.8% e
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importante para 23.5%); programas e/ou projetos dirigidos
aos alunos (muito importante para 47.1% e importante para
41.2%); metodologia de ensino voltada para a
memorização de conteúdos (muito importante para 17,6%
e importante para 29.4%); articulação dos conteúdos e sua
relação com a realidade socioambiental e cultural (muito
importante para 64.7% e importante para 23.5%);
integração dos espaços de cidadania escola-comunidade
(muito importante para 52,9% e importante para 23.5%);
maior inclusão social (muito importante para 35.3% e
importante para 52.9%); facilidade de acesso a
informações via Internet (muito importante para 41.2% e
importante para 47,1%); expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar (muito importante para
58.8% e importante para 29,4%); facilidade de acesso a
contextos informacionais e de lazer (muito importante para
41.2% e importante para 52.9%); aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas (muito importante para
58.8% e importante para 35.3%); acesso a fontes
bibliográficas variadas (muito importante para 58.8% e
importante para 35.3%); estímulo da família (muito
importante para 88.4% e pouco importante para 11,8%);
estímulo docente e relação professor-aluno (muito
importante para 82.4% e importante para 17,6%);
facilidade de deslocamento para a escola (muito
importante para 47.1% e importante para 41.2%); merenda
escolar (muito importante para 82,4% e importante para
17,6%); e salas de aula adequadas (muito importante para
82.4% e importante para 11.8%).
Sobre questões afetas aos Temas Transversais,
questionados, 70.6% dos docentes informaram que todos já
tiveram acesso a orientações oficiais para o ensino de sua
área e que, em suas aulas incorporam as ideias e sugestões
apontadas por orientações oficiais para o ensino,
informando ainda que, em suas disciplinas se trabalham
alguma modalidade de tema transversal, tais como: ética
(19.4%); pluralidade cultural (19.4%), meio ambiente
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(19.4%), saúde (21%), orientação sexual (8.1%) e trabalho
e consumo (12.9%), que se aplicam de modo integrado aos
conteúdos disciplinares em 94.1% das ocorrências, em
parceria com outras disciplinas (94.1%), sendo elas:
ciências (22,4%), matemática (12,1%), física (5,2%),
química (1.7%), biologia (6,9%), estudos amazônicos
(3.4%), geografia (15,5%), história (17,2%) e português
(12,1%).
Outra informação importante é o fato de que
70,6% dos docentes não têm conhecimento acera de
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina.
Uma parcela de 34,1% dos docentes afirma que
a definição dos temas a serem trabalhados em suas
disciplinas nos eventos escolares de integração está
orientada pela transversalidade contemplando as seguintes
disciplinas: ética (17,6%), pluralidade cultural (29,4%),
meio ambiente (35,3%) e saúde (17,6%), por meio da
multidisciplinaridade.
Quanto à motivação dos alunos a participarem
desses eventos percebeu-se que possuem um alto índice
(64.7%) e, de acordo com suas análises adquirem valores
distintos para os seguintes quesitos: meio ambiente da
região (muito importante para 17.6% e importante para
35.3%); questões étnicas (indígenas, quilombolas etc. –
importante para 29.4% e regular para 52.9%); problemas
ambientais locais (desmatamento, enchentes, lixo,
endemias etc. – muito importante para 23.5% e importante
para 52.9%); problemas ambientais globais (aquecimento
global, extinção de espécies etc. – muito importante para
11.8% e importante para 70.6%); saúde (doenças crônicas,
câncer, diabetes, hipertensão etc. – muito importante para
17.6% e importante para 41.2%); doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (muito importante
para 23.5% e importante para 52.9%); profissão, emprego
e renda (muito importante para 11,8% e importante para
41,2%); esportes e lazer (muito importante para 82.4% e
importante para 5.9%); equipamentos tecnológicos e
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eletrônicos (muito importante para 35,3% e importante
para 29,4%); cultura globalizada (hip hop, funk, grafite
etc. – importante para 47.1% e regular para 23,5%);
cultura regional (música, dança, festas, literatura etc. –
muito importante para 29.4% e importante para 41.2%);
saúde do corpo e saúde mental (muito importante para
29,4% e importante para 47.1%); bem estar social (família,
religião, preconceitos etc. – muito importante para 17.6% e
importante para 29,4%); violência (doméstica, escolar,
gangues etc. – muito importante para 11.8% e importante
para 41,2%); violência sexual (pedofilia, exploração sexual
e etc. – muito importante para 11.8% e importante para
47,1%); vestuário e veículos (muito importante para 11.8%
e importante para 41.2%) e estudo de línguas locais
(oriundas das famílias linguísticas tupi-guarani, jê, karib –
muito importante para 5.9%, importante para 11,8%,
regular para 23,5% e pouco importante para 17,6% e
indiferente para 41,2%).
Vale perceber que vários temas são trabalhados
no contexto escola-comunidade de maneira transversal,
dentre eles: meio ambiente (16,7%), cultura regional
(4,2%), esporte e lazer (4,2%), bullying (8,3%),
sexualidade (4,2%), saúde (29,2%), educação (6.9%),
drogas (8,3%), ética e cidadania (4,2%), racismo (4,2%),
violência sexual (4,2%), bem-estar (4,2%), pluralidade
cultural (4,2%) e música (4,2%).
Relacionado a questões de infraestrutura e de
apoio pedagógico percebeu-se a inexistência nas escolas,
de sala multimídia, radiocomunicação, laboratório de
ciências, possuindo apenas as tradicionais salas de aulas,
salas de professores e biblioteca/sala de leitura, o que
dificulta o processo de aprendizagem dos alunos, não
existindo projetos de informática educativa nesta escola,
obrigando assim todos os docentes a produzirem seus
próprios materiais didáticos com recursos disponíveis em
seu ambiente.
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A maioria dos docentes (76,5%) informa que o
acervo da biblioteca não é suficiente para o bom
andamento dos trabalhos e, são inadequadas para 76.5%
deles e, ainda que a infraestrutura, climatização,
manutenção, computadores, mobiliários e instalações não
são suficientes e adequadas.
Consideram ainda que o acervo bibliográfico é
composto por literatura infantil (19,0%), literatura juvenil
(17,7%), literatura brasileira (15,2%), literatura de autores
regionais (1.3%), literatura estrangeira (10,1%), livros
didáticos (17,7%), livros paradidáticos (5,1%), jornais e
revistas (5.1%) e mapas e atlas (8,9%).
Uma parcela dos docentes (82,4%) informa que
sua escola recebe livros didáticos via PNLD e (35,3%)
quem escolhe os livros é uma comissão de professores,
porém os utilizam fazendo uso de outras fontes de
conhecimento como livros paradidáticos (18,6%); livros
(23,3%), revistas e jornais (23,3%), internet (27,9%) e TV
(7,0%), pois percebem sua importância nos quesitos:
reforçam a metodologia de ensino centrada na
memorização (64,7%), oferecem questões problematizadas
e estimulantes à curiosidade dos alunos (58,8%), são ricos
em relação ao conteúdo e a apresentação (17,6%),
privilegia os conhecimentos teóricos em relação aos
conhecimentos práticos (29.4%), estão defasados em
relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem (17,6%), consistem como fonte de leitura e
informação para o aluno (47,1%), oferecem estratégias
para pesquisa e aplicação dos conhecimentos (41,7%),
incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (70.6%), aprofundam os conteúdos
trabalhados em sala de aula (64.7%), contemplam os
conteúdos da realidade e os elementos culturais regionais
(11.8%) e estão adequados às orientações curriculares
oficiais (35.3%).
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PLANO DE AÇÃO
O Plano de Ação (PA) consistiu na aplicação dos
resultados obtidos nas pesquisas do DSA (Diagnóstico
Socioambientais), RML (Resgate da Memória Local) e do
PEDEOP (Pesquisa e Diagnóstico da Estrutura e
Organização Pedagógica das Escolas Públicas).
No DSA e RML foi possível conhecer a
realidade da estrutura e história das comunidades, como a
estrutura social, produtiva, ambiental, econômica, origem
dos comunitários, cidadania, lendas, contos e etc. Já o
PEDEOP reduziu a escala de atuação e procurou conhecer
a estrutura das escolas dentro das comunidades trabalhadas
no DSA e RML.
Na última etapa, os cursistas a partir das
informações obtidas nas pesquisas anteriores (DSA, RML
e PEDEOP) puderam selecionar diferentes abordagens e
estratégias para compartilhar com suas comunidades e
escolas. O Plano de Ação foi uma construção coletiva dos
cursistas, no qual foram selecionados os problemas mais
importantes para as comunidades, e a partir dessa
construção, foram selecionados os locais onde seriam
executados os trabalhos, equipes de execução e a
metodologia que os cursistas iriam utilizar.
No município de Juruti foram executados mais
de quinze Planos de Ação, em muitas comunidades da
zona urbana e, principalmente, da zona rural. Esses
trabalhos foram feitos em equipes e individuais, dependo
da logística das escolas e dos cursistas. Esses números
representam uma forte adesão dos cursistas ao projeto
Agenda Cidadã. Embora os números iniciais de
participantes fossem diferentes dos números finais, a maior
parte das comunidades e escolas que iniciaram,
conseguiram finalizar os trabalhos.
Os relatórios de PA dos cursistas mostraram que
as questões ambientais foram os assuntos preferidos, e são
as maiores preocupações da maioria das comunidades
estudadas. Por outro lado, os cursistas tiveram a
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oportunidade, não só de conhecer melhor suas próprias
comunidades e escolas, mas também, a possibilidade de
exercer a sua própria cidadania.
O PA foi uma ocasião única, na qual houve uma
integração dos cursistas com a comunidade e um dos raros
momentos em que a comunidade pesquisada recebe os
resultados das pesquisas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF NOSSA SENHORA DO CARMO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15557723
EMEIF NOSSA SENHORA DO CARMO
Ensino Fundamental
JURUTI
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Quanto ao acondicionamento do lixo
(88,6%) declaram que usam recipiente aberto e 11,4%
usam recipiente fechado; quanto ao destino, todos
declaram que o lixo é queimado, pois na comunidade não
há um sistema de recolhimento de resíduos.
Água: As respostas dizem que o abastecimento
de água é feito por meio de microssistema
comunitário/poço artesiano (68,2%); 20% usam poço
domestico; 6,8% usam água de rio, açude, lago, igarapé ou
nascente e apenas 4,5% disseram que recebem de uma
Rede Geral de Distribuição de água; 50% recebem água
sem tratamento, 47% dizem receber agua tratada e 2,7%
não sabem se a água recebe tratamento. Dos entrevistados,
57,1% utilizam a cloração e 42,9% usam água filtrada.
Esgoto: Quando questionados sobre a rede de
esgoto 95,4% dos entrevistados declararam não existir rede
de esgoto na comunidade, 2,3% classificaram como bom e
2,3% não souberam responder.
Quando questionados sobre o destino do esgoto
do banheiro ou sanitário as repostas foram as seguintes:
fossa séptica (4,5%) os outros 95,5% declararam que são
despejados a céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 84,1% possuem o ensino
fundamental incompleto; 9,1% possuem o ensino
fundamental completo e 4,5% possuem o ensino médio
incompleto e 2,3% possuem o ensino superior completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
verminoses (7,7%); doenças respiratórias (1,3%); hepatite
(2,4%); diarreia (29,5%); outras viroses (25,6%);
problemas do coração (7,7%); problemas ósseos ou de
articulação (7,7%); diabetes (7,7%); outros (2,6%) e 10,3%
disseram não haver casos de doença. De acordo com os
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entrevistados em caso de doenças, 40,9% recorrem a
postos de saúde; 4,5% a planos de saúde; 25% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento;29,5%recorrem a
agentes comunitários de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 9,1%
consideram bom; 79,5% consideram regular e para 11,4%
não existe atendimento de saúde na comunidade.
Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 84,1% dos que responderam declaram que
não existe; 9,1% não sabem; 4,5% disseram ser regular e
2,3% classificaram como bom. Quando questionados sobre
a assistência social, 40,9% dos entrevistados dizem não
existir; 9,1% classificaram como bom; 27,3% como
regular; 11,4% como ruim e 11,4% não souberam
responder. Outro dado de avaliação foi quanto à qualidade
do ensino, onde os resultados mostraram que 52,3%
consideraram bom; 43,2% consideram este item regular e
4,5% não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 18,2% dos entrevistados possuem o documento de
propriedade do terreno onde moram; 70,5% não possuem e
11,4% não souberam responder. Questionados sobre as
características do terreno, todos vivem em várzeas ou
igapó. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 84,1%
dizem que a casa onde moram é própria; 15,9% cedidas.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
utilizam: bicicleta 18,4%; ônibus 1,3%; lancha 1,3%; moto
9,9%; a pé 26,3%; canoa/bajara 28,3%; cavalo/jegue/mula
14,5%.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação a este
tema 65,9% consideram bom; 9,1% dizem ser regular; e,
25% declararam que não existe.
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Urbanização das ruas: quanto a este tema
93,2% declaram que não existe urbanização, 4,5%
declararam ser bom e 2,3% não sabem.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 34,1%
das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 13,6% dos questionados
disseram que 1 menor trabalha; 36,4% declaram que 2
menores trabalham e 15,9% declaram que 3 ou mais
menores trabalham. Quanto à renda familiar, 4,5% não tem
renda; 50,0% recebem menos de 1 salário mínimo; 43,2%
recebem de 1 a 2 salários mínimos e 2,3% mais de 5
salários mínimos.
Segurança pública:
Dos entrevistados, 90% dizem não existir
segurança pública na comunidade; 6,8% classificam como
bom e 2,3% não sabem responder.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 93,2% disseram que sim; 2,3% disseram que
gostam parcialmente e apenas 4,5% disseram que não, isso
chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, a maioria dos moradores gostam do local
onde vivem.
Quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 2,3% dizem que nunca
participam; 63,6% participam as vezes e 34,1% participam
na maioria das vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade: 90,9%, sim; 4,5%, não e 4,5%
talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados 79,5% o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde e para
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20,5% a qualidade de ensino. Ainda sobre o que os
entrevistados consideram mais importante, 29,5%
consideram áreas de lazer/esportes; 20,5% programação
cultural; 27,3% limpeza de ruas e terrenos e 22,7%
segurança pública.
Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 18,2% consideram áreas
verdes; 6,8% arborização das ruas; 6,8% praias/balneários;
22,7% rios e lagos e 45,5% a qualidade do ar.
PEDEOP
Identificação e vínculo: Nestas escolas 83,3%
dos docentes são do sexo masculino e 16.7% do sexo
feminino, de faixa etária variando entre 18 a 50 anos, 50%
concursado e 50% contratado, apresentando estre 2 a 15
anos trabalhando.
Formação e motivação: Nesta escola 33,3%
têm graduação; 50% estão cursando uma graduação e
16,7% não possuem. A quem tem ou cursa graduação,
20% são de licenciatura curta e 80% de licenciatura plena,
distribuídos em cursos de Pedagogia 60% e Letras 40%.
Em relação à instituição, 40% cursam em unidades
federais e 60% em universidades privadas, 60% de forma
presencial e 20% de semipresencial. Quanto à formação
continuada, 60% responderam ter participado de cursos de
capacitação didática, desses 66,7% em instituição pública
federal e 33,3 em pública municipal, ambos de forma
presencial. Sobre a capacitação dos programas das
disciplinas que lecionam 66,7% o consideraram adequado
e 33,3% consideram pouco adequado. Todos desejam a
oferta de cursos visando melhor desempenho de suas
atividades ensino, principalmente em Língua Inglesa,
mestrados e em suas áreas.
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 66,7% afirmam ter recebido orientações
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oficiais para o ensino de sua área/disciplina e 66,7%
daqueles que as receberam incorporam em suas aulas e
todos trabalharam algum tema transversal em sua
disciplina. Como tema principal indicado: 15,4%
trabalham pluralidade cultural, 30,8% meio ambiente,
23,1% saúde e 30,8% orientação sexual. São trabalhados
integrados aos conteúdos disciplinares para 25% dos
entrevistados enquanto que 75% trabalham separados dos
conteúdos disciplinares, 66,7% disseram que trabalham os
temas em parceria com outras disciplinas, todos os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições.
De todos os entrevistados a maioria não soube
responder se conhece o projeto político pedagógico da
escola, e, assim, não sabem afirmar se ele contempla os
temas transversais. Destes 60% se sentem motivados a
participar de eventos de integração. Quanto a participação
dos alunos, 83,3% dos entrevistados acreditam que a
motivação seja alta e 16,7% acredita ser baixa.
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula para seu uso cotidiano. Todos
alegaram usar costumeiramente as salas de aula.
Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc).
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A escola não conta com biblioteca e sala de
leitura. Em relação aos livros didáticos 33,3% dos
professores afirmaram ser recebidos via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e os outros 66,7%
dizem receber às vezes, 33,3% dos professores afirmam
ser a direção da escola quem escolhe os livros, 33,3%
dizem ser uma comissão de professores e 33,3% não
sabem dizer. Quanto ao seu uso, 66,7% dos professores os
utilizam em suas aulas, e 33,3% utilizam parcialmente.
Além destes, outros livros são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares.
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Nossa Senhora
do Carmo, localizada na Zona Rural do município de
Juruti-Pará. Tendo como pressuposto a idealização do
Projeto de Ação Educativa da comunidade como forma de
melhorar a gestão administrativa e cultural visando,
igualmente, uma gestão estratégica das organizações e do
fortalecimento da cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
comunidade Nossa Senhora do Carmo sobre a importância
da associação na organização e fortalecimento da
cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Nossa Senhora do Carmo e comunitários em
geral. O referido projeto teve como metodologia utilizada à
pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários
sendo distribuídos aos respectivos participantes, que
puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre
o determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
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coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF NOVA VIDA
Informações Básicas
Código INEP: 15557766
Escola: EMEIF NOVA VIDA
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: JURUTI
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Nova Vida 100% das pessoas
declaram não usufruir da coleta de lixo, com isso o destino
da maioria dos resíduos produzidos é queimado (80%) e
20% são enterrados.
Água: 100% das residências são abastecido pelo
micro sistema comunitário (poço artesiano). Do total de
entrevistados, 100% declaram que a água não possui
tratamento, com isso as formas de tratamento é a filtragem
(50%) e a cloração (50%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto, com isso 100% destinam dejetos
a céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com 80%,
seguida pelo ensino fundamental completo com 20%.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarréia (26,9%); seguida por outras viroses com 26,9%;
verminoses (11,5%); doenças respiratórias (7,7%);
problemas de coração (7,7%) e problemas ósseos e/ou de
articulação (7,7%). Ressalta-se que o percentual de 11,5%
disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostram que 50% recorrem ao
posto de saúde quando necessitam de atendimento de
saúde; seguido pelos que recorrem ao hospital público
(40%) e 10% recorrem a curandeiros/benzedeiras.
Quanto ao atendimento de saúde, 50% declaram
não existir; 20% declaram ser ruim; 20% não souberam
responder e 10% julgam regular. Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências 80% dos
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entrevistados testemunham não existir; 10% declaram ser
ruim e 10% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
60% dos entrevistados declaram não existir e 40% não
souberam responder. Outro dado foi a qualidade do ensino,
onde os resultados mostraram que 90% consideram bom e
10% julgam regular.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 100% não possuem documento de propriedade.
Questionados sobre as características do terreno, a maioria
dos entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme (100%). Já quando foram questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros,
100% relataram que a casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que em
sua maioria andam a pé (50%); seguida pelos que andam
de canoa/bajará com 50%.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 90% dos entrevistados
declaram bom e 10% julgam regular.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
declaram não existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 60%
dos entrevistados confirmam que nenhum dos menores de
18 anos trabalha; 20% responderam que 1 menor trabalha;
10% responderam que 2 menores trabalham e 10%
responderam que 3 ou mais contribuem com a renda
familiar. Quanto a renda familiar, 90% recebem menos de
um salário mínimo e 10% de 1 a 2 salários mínimos.
Cultura e lazer
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Segurança pública: dos entrevistados, 70%
relatam não existir, 20% não souberam responder e 10%
julgam regular. Tais dados fornecem base para a inferência
de que há ocorrência de violência urbana na referida
localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 100% disseram que sim, mostrando assim,
que apesar de todas as dificuldades as pessoas gostam do
local onde vive. Por outro lado, quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 60% dos entrevistados participariam e 40%
talvez participariam.
Visão compartilhada do futuro
Para a maioria dos entrevistados (60%) o aspecto
mais importante é o atendimento a saúde e 40%
consideram cursos de qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados
consideram mais importante, 40% dos entrevistados
consideram a limpeza de ruas e terrenos; 30% áreas de
lazer/esportes e 30% a segurança pública. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
40% consideram mais importantes a qualidade do ar; 40%
rios e lagos e 20% as áreas verdes.
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Nova vida,
localizada na Zona Rural do município de Juruti-Pará.
Tendo como pressuposto a idealização do Projeto de Ação
Educativa da comunidade como forma de melhorar a
gestão administrativa e cultural visando, igualmente, uma
gestão estratégica das organizações e do fortalecimento da
cidadania.
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Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
comunidade Nova Vida sobre a importância da associação
na organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Diamantino comunitários em geral. O referido
projeto teve como metodologia utilizada à pesquisa
quantitativa, com a aplicação de questionários sendo
distribuídos aos respectivos participantes, que puderam
responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre o
determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEI POMPOM

Informações Básicas
Código INEP: 15561208
Escola: EMEI POMPOM
Nível Ensino: Infantil
Município: JURUTI
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Os resultados coletados deixam claro que o
saneamento básico é um dos maiores limitantes, tanto nas
comunidades rurais como nos bairros da zona urbana,
sendo preocupante perceber que a falta destes serviços
(redes de esgoto, coletas de lixo e tratamento de água) tem
como principais consequências o grande número de casos
de diarreia, verminoses e viroses.
Outro item destacado pela maioria das
comunidades foi ausência de áreas destinadas ao lazer,
áreas verdes, bem como, a ausência de bibliotecas
disponíveis à população, fato esse que evidencia a omissão
do poder público frente a essa enorme demanda.
É importante registrar que, mesmo assim, grande
da população destas comunidades declara ter um forte
apego emocional para com o local onde residem, o que
permite a interação e a participação em projetos de cunho
social, que se revertem em benefícios da própria
comunidade.
Foi percebido também, que há uma crescente
preocupação com questões relacionadas à segurança
pública, fato esse que não é exclusividade do oeste do
Estado do Pará, mas de todo o Brasil. Desperta ainda
atenção que boa parte da renda das famílias é oriunda de
programas sociais como o “Programa Bolsa Família”, o
que descortina um cenário de poucas possibilidades de
trabalho, e, por consequência, aumento da precariedade na
qualidade de vida dessas comunidades.
Pontos positivos são percebidos quando
assinalam sobre qualidade do ar, rios, lagos, praias e
balneários, sugerindo algum interesse sobre questões
ambientais. Outro fator importante e preocupante foi à
identificação de pessoas que não sabem ler e nem escrever,
fato que não os possibilitam o pleno exercício da
cidadania, pois tornam todos esses mais suscetíveis à
apatia social, sem permiti-los reagir de maneira eficiente
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ao descaso do poder público na garantia dos seus Direitos
Fundamentais estabelecidos no Artigo 5º da Constituição
Federal de 1988.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
A Escola Municipal POMPOM, localizada na
comunidade Nossa Senhora Santana - Região de Juruti
Velho, no Município de Juruti/PA, teve por professor
cursista responsável o Sr. Francisco Esteves dos Santos.
Aplicou-se 01 (um) questionário a um professor,
com idade de 18 a 30 anos, com tempo de serviço na
magistratura entre 2 a 5 anos, sendo que este é contratado
para realizar as funções de docência.
Questionado acerca de qual segmento leciona,
respondeu que atua n a educação infantil, EJA e educação
especial, de multiseriada, que não desenvolve outra função
na escola que atua, nem tampouco em outras escolas.
Importante observar acerca da formação do
docente que o mesmo possui graduação incompleta, com
licenciatura plena no curso de pedagogia, realizada em
instituição pública federal e privada, nas modalidades de
ensino presencial e semipresencial.
Sobre sua participação em algum curso ou
programa de formação continuada ou de capacitação
didática, informou que o já desenvolvia em instituição
pública federal, na modalidade presencial, sendo
considerado que os conhecimentos teóricos e práticos
adquiridos durante sua formação seriam adequados para o
exercício de sua docência.
Estimulado a responder sobre razões limitantes
ao seu aprimoramento profissional, estipulou gradações
distintas para os quesitos: falta de tempo em função de
composição de carga horária em duas escolas (importante);
falta de comunicação e divulgação dos cursos na escola

1817

(muito importante); falta de compromisso institucional
com a formação docente (muito importante); falta de
vontade e motivação pessoal (indiferente); falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação (muito importante); carência de mecanismos de
cobrança (indiferente); falta de possibilidades operacionais
em função da distância física (importante); a falta de
recursos financeiros (muito importante).
Sobre a participação em cursos, eventos
acadêmicos e científicos para o aprimoramento
profissional, o docente escalonou nos seguintes itens: o
interesse pessoal (muito importante), o incentivo por parte
da Secretaria de Educação (importante), melhoria de
desempenho profissional (muito importante), a melhoria de
função/salário na escola (muito importante), oferta de
equipamentos de apoio (muito importante), oferta de
eventos na sua área de interesse (muito importante) e
temáticas novas e/ou diversificadas (muito importante).
Importante registrar que o docente informa
desejar a oferta de cursos que visem um melhor
desempenho de suas atividades de ensino, tais como:
Libras/Letras/Inglês.
Os docentes entrevistados se consideram aptos a
participar de cursos ou educação continuada à distância e,
para ele existe uma série de fatores que o motiva ao labor
diário da docência tais como: recursos didáticos para
implementar práticas e laboratórios (muito importante);
tempo destinado a disciplina para trabalhar os conteúdos
teóricos e práticos (muito importante); melhores salários
(muito importante); articulação entre alunos, professores e
gestores (muito importante); interesse dos alunos (muito
importante); o bom desempenho dos alunos (muito
importante); qualificação e atualização em conteúdos
específicos (muito importante); número adequado de
alunos em sala de aula (muito importante); possibilidade
de assumir cargos administrativos (muito importância);
diálogo com outros professores sobre questões da
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disciplina (muito importante); atuação em processo de
gestão participativa (muito importante); salas de aula
adequadas (muito importante); e trabalhar em um só local
(muito importante).
Porém, para este mesmo docente existe uma
série de outros fatores que motivam os alunos a
interagirem com o ambiente escolar, que também assumem
gradações conforme segue: o convívio social (muito
importante); programas e/ou projetos dirigidos aos alunos
(muito importante); metodologia de ensino voltada para a
memorização de conteúdos (importante); articulação dos
conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental e
cultural (muito importante); integração dos espaços de
cidadania escola-comunidade (muito importante); maior
inclusão social (muito importante); facilidade de acesso a
informações via internet (muito importante); expectativa
de melhoria de vida e trabalho com a formação escolar
(muito importante); facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer (muito importante); aprendizado
por meio de atividades lúdicas e participativas (muito
importante); acesso a fontes bibliográficas variadas (muito
importante); estímulo da família (muito importante);
estímulo docente e relação professor-aluno (muito
importante); facilidade de deslocamento para a escola
(muito importante); merenda escolar (muito importante); e
salas de aula adequadas (muito importante);
Sobre questões afeitas a temas transversais, o
docente informou que não teve acesso a orientações
oficiais para o ensino de sua área.
Informação importante é o fato de que o docente
não tem conhecimento acerca do projeto políticopedagógico de sua escola e, afirma que a definição dos
temas a serem trabalhados em suas disciplinas nos eventos
escolares de integração está orientada para a
transversalidade e ocorre de modo multidisciplinar.
Destaca também que há motivação em participar
desses eventos por parte dos alunos e os classificam em
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escala de preferência os seguintes temas: meio ambiente da
região (floresta Amazônica e biodiversidade – regular);
questões étnicas (indígenas, quilombolas etc...– regular);
problemas ambientais locais (desmatamento, enchentes,
lixo, endemias etc... – importante); problemas ambientais
globais (aquecimento global, extinção de espécies etc... –
regular); saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão etc... – pouco importante); doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas;
profissão (pouco importante); profissão, emprego em renda
(indiferente); esporte e lazer (muito importante);
equipamentos tecnológicos e eletrônicos (regular); cultura
globalizada (hip hop, funk, grafite etc... – regular); cultura
regional (música, dança, festas, literatura etc... – regular);
saúde do corpo e saúde mental (regular); bem estar social
(família, religião, preconceitos etc... – regular); violência
(doméstica, escolar, gangues etc. – regular); violência
sexual (pedofilia, exploração sexual e etc... – regular);
vestuário e veículos (regular); e línguas locais (oriundas
das famílias linguísticas tupi-guarani, jê, karib – regular).
Vale salientar que o pesquisado considera
importante serem trabalhados de maneira transversal os
temas: violência sexual, saúde do corpo/saúde mental,
profissão/emprego e renda, DST e drogas/gravidez
precoce.
Relacionado a questões de infraestrutura e de
apoio pedagógico percebe-se a existência nas escolas
somente de salas de aula, não possuindo demais espaços,
tais como: sala multimídia, radiocomunicação, laboratório
de ciências, possuindo apenas as tradicionais salas de aulas
e biblioteca/sala de leitura, o que na avaliação do docente,
dificulta o processo de aprendizagem dos alunos.
Relata o docente que percebe os materiais
audiovisuais como sendo muito importantes como
instrumentos de apoio didático-pedagógico para sua
disciplina e, quanto acerca do acervo bibliográfico de sua
escola refere não ser adequado para atender a sua
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disciplina e, nem a escola os recebe provenientes do
PNLD.
Na realidade, eles entendem que os livros
didáticos reforçam a metodologia de ensino centrada na
memorização; oferecem questões problematizadas e
estimulantes à curiosidade dos alunos; considera-os ricos
em relação ao conteúdo e a apresentação; privilegiam os
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos; estão defasados parcialmente em relação à
dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem;
estimulam a multidisciplinaridade; consistem como sendo
a principal fonte de leitura e informação para o aluno;
oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos; incentivam a busca por novas informações
e conhecimentos; aprofundam os conteúdos trabalhados
em sala de aula; contemplam a realidade e os elementos
culturais locais; e estão adequados às orientações
curriculares oficiais.
PLANO DE AÇÃO
Os relatórios de PA dos cursistas mostraram que
as questões ambientais foram os assuntos preferidos, e são
as maiores preocupações da maioria das comunidades
estudadas. Por outro lado, os cursistas tiveram a
oportunidade, não só de conhecer melhor suas próprias
comunidades e escolas, mas também, a possibilidade de
exercer a sua cidadania.
O PA foi uma ocasião única, na qual houve uma
integração dos cursistas com a comunidade e um dos raros
momentos em que a comunidade pesquisada recebe os
resultados das pesquisas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEI BOM PASTOR
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15561607
EMEI BOM PASTOR
Infantil
JURUTI
BAIXO AMAZONAS
URBANO
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL
Comunidade bom pastor
O município de Juruti está localizado na região
Oeste do Pará, à margem esquerda do rio Amazonas. Está
inserido na Mesorregião do Baixo Amazonas e a
Microrregião de Óbidos.
É uma cidade conhecida por sua tradição de
festas tribais com duas principais tribos: Mundurukus e
Muirapinima, que dão destaque as festas folclóricas nessa
região. Em Julho ocorre o Festribal, que consiste na
apresentação dessas duas tribos atraindo a atenção de
grande público, inclusive de outras regiões do país
(wikipedia.org/wiki/Juruti).
Os documentos históricos registram que esse
município foi uma aldeia de índios Mundurucus, fundada
em1818 por missionário. Esse município ocupa uma área
de 8.303,97 Km2 e, limita-se geograficamente: ao norte
com o município de Oriximiná e Óbidos, ao sul com os
municípios de Aveiro e Itaituba, ao leste municípios de
Óbidos e Santarém, e a oeste com o estado do Amazonas, e
os municípios de Faro e Terra Santa.
Dista cerca de 950 km em linha reta da capital
do estado, possuindo no ano de 2010 uma população de
47.086 habitantes. Tem como principais atividades
econômicas: agricultura, pecuária, pesca comércio local,
extrativismo vegetal e mineral. Com uma reserva com
potencial de cerca de 700 milhões de toneladas métricas,
Juruti possui um dos maiores depósitos de bauxita de alta
qualidade do mundo, necessário para atender à crescente
demanda e que também possibilitou a expansão da
refinaria da Alumar-Consórcio de Alumínio do Maranhão
em São Luís-MA.
Histórico da construção da Igreja de Bom
Pastor.
A memória é, portanto:
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[...] um elemento constituinte do
sentimento de identidade, tanto
individual como coletiva, na medida
em que é também um fator
extremamente
importante
do
sentimento de continuidade e de
coerência de uma pessoa ou de um
grupo em sua reconstrução de si.
(POLLAK, 1989, p.16).
Segundo relatos dos moradores mais idosos, nos
anos 60, a área onde está localizado o Bairro Bom Pastor,
parte era um imenso matagal cortado por trilhas estreitas,
por onde as pessoas andavam, e haviam poucas casas. No
local onde foi construído o atual centro Bom Pastor existia
um cabaré (relatos do Senhor Pedro Marturano, pescador
de 56 anos).
“Lembro que eu vinha da terra preta
pra estudar aqui na cidade, ali no
grupo velho chamado, a gente era
vários. Eu gostava de passar ai onde
era o Nacional (antigo cabaré). Era
um Cabaré como se dizia naquele
tempo, a gente não via nada porque
era de manhã quando a gente passava
pra estudar, mas eu tinha vontade de
entrar lá, porque eu ouvia as pessoas
falarem que era bom né.”
As historias são diversificadas, nas quais os
relatos versam sobre as orgias da casa noturna, que era
frequentada por homens que das embarcações e por
pessoas que ali iam tomar seu gole de whisky.
No final dos anos 60 essa área já estava mais
habitada, haviam varias famílias provenientes de vários
lugares. Com isso, “a presença da casa noturna
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denominada Nacional de propriedade do Senhor Eli
Baranda, começou a incomodar as mulheres mãe de
famílias, que achavam aquilo uma agressão à moral, aos
bons costumes e mau exemplo para a sociedade, levando
as mesmas a procurarem o Padre, que na época era a
autoridade”, como fala a Senhora Mariazinha, Professora
aposentada de 61 anos.
“A minha mãe era uma das mulheres
que queriam ver a casa de
prostituição fechada. Lembro que
elas procuraram o Padre Paulo, a
fim de resolverem acabar com o que
elas chamavam de casa do demônio.
Houve momento que até bate boca
com o proprietário tiveram. Depois
de vários tempos de muita discussão
o Seu Eli resolveu vender a casa
para a Paróquia”.
Pouco tempo depois o Padre Paulo, no lugar do
Cabaré, manda construir outra casa a qual denominou
Centro Bom Pastor, uma casa que passou a ser ponto de
encontro das pessoas Católicas para estudarem catecismo,
primeira eucarística e comunhão.
Em 1970 foi construído o Centro Bom Pastor,
situada na Trav. Boa Ventura Bentes, onde as pessoas
passaram a celebrar, aos domingos, o culto matinal e com
isso foi se criando uma nova Comunidade, e toda essa érea
que era conhecida como Terra Preta passou a se chamar
Bom Pastor, como explicou a Senhora Pricíla Marturano
de 52 anos.
“Dali da mediação da escola Abdias
de Arruda pra cá, até onde é agora o
porto da Alcoa. Tudo era conhecido
como Terra Preta. Com a construção
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da Capela Bom Pastor, os moradores
mais
próximo,
começaram
a
denominar o Bairro de Bom Pastor, e
as pessoas que moravam mais lá em
cima continuaram a chamar esse lado
pra lá de Terra Preta”
DIAGNÓSTICO SÓCIO-AMBIENTAL-DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Quanto ao acondicionamento do
lixo,60,2%declaram que usam recipiente fechado; quanto
ao destino 45,5% declaram que o lixo é coletado por
serviço de limpeza (gari); 24,6% declaram que é colocado
em caçamba de lixo; 18% afirmam que é queimado; 7,1%
dizem queimar; 3,3% jogam em terrenos baldios/lixão; e
1,4% despejam na mata.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito da seguinte maneira: 52,3% por meio de micro
abastecimento comunitário/poço artesiano; 37,6% rede
geral de distribuição; 7,3% poço doméstico; 2,3% rio
açude, lago, igarapé ou nascente; e 0,5% carro-pipa. Todos
declaram não saber se a água recebe tratamento. Dos
entrevistados, 54,6% declaram usar água sem tratamento,
22,5%usam água clorada, 14,7% usam água filtrada e,
8,3% consomem água fervida.
Esgoto: Quando questionados sobre a rede de
esgoto, a avaliação foi a seguinte: 40,9% declaram com
bom; 21,8% como regular; 24,5% ruim; 9,1% afirmam não
existir; e 3,6% não tem informação.
Quando questionados sobre o destino do esgoto
do banheiro ou sanitário a respostas preponderantes foram:
59,9% declararam que usam fossa séptica; 28,5% usam
sumidouro.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 20,6% possui ensino
fundamental
completo;19,7%
ensino
fundamental
incompleto; 16,1% ensino médio completo; 15,1% ensino
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médio incompleto; 12,8% ensino superior completo; 6,4%
ensino superior incompleto; 5% não sabe ler/escrever; e
4,1% sabe ler/escrever, mas não frequentou a escola.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
dengue (17,2%); verminoses (3,6%); doenças respiratórias
(8,8%); hepatite (8%); diarreia (12,8%); outras viroses
(22,4%); problema de pele (1,6%); problemas do coração
(4%); problemas ósseos e/ou de articulação (3,2%);
diabetes (11,6%); e não houve casos de doença (6,8%).De
acordo com os entrevistados em caso de doenças, 40,7%
recorrem a postos de saúde, outros 31,2% vão a hospital
público.
Quanto ao atendimento de saúde, 40,4%
consideram regular, 29,4% avaliam como ruim e, 24,3%
consideram o atendimento bom.
Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 40,3% declararam não existir; 24,6% avaliam
como regular; 21,3% o consideraram ruim; e apenas 7,6%
afirmaram ser bom. Quando questionados sobre a
assistência social, 38,1% a consideraram regular, 31%
declaram ser ruim, mas, 16,2% dos entrevistados dizem ser
bom.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que apenas 12,2% dos entrevistados possuem o documento
de propriedade do terreno onde moram. Questionados
sobre as características do terreno, 93,1% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 73,4% dizem que a casa
onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
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utilizam: bicicleta 37,7%; 24,3% moto; carro 14,8%; a pé
10,9%; moto-táxi 8,5%; ônibus 3,5%.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação a este
tema 62,8% consideram bom.
Urbanização das ruas: quanto a este tema
31,8% declaram ser regular, enquanto 26,4% afirmam não
existir urbanização, ainda 19,9% dizem ser bom.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
67,7% das respostas dos entrevistados afirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 14,1% dos
questionados disseram que 1 menor trabalha; 13,2%
declaram que 2 menores trabalham; e 5% declaram que 3
ou mais menos trabalham. Quanto à renda familiar,18,3%
afirmam não ter renda; 29,7% recebem menos de 1 salário
mínimo; 27,4% recebem de 1 a 2 salários mínimos; 11,4%
recebem de 2 a 3 salários mínimos; 11 % recebem de 3 a 5
salários mínimos; e 2,3% recebem mais de 5 salários
mínimos.
Segurança pública: dos entrevistados, 40,2% avaliam
como bom, enquanto 28,8% consideram regular a
segurança pública na comunidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram,73,6% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, a maioria
dos moradores gosta do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 59,8%
responderam que nunca participam, 26% participam às
vezes, e 14,2% participam na maioria das vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 65,7% responderam que sim.
Visão compartilhada de futuro
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Para os entrevistados, 41,7% o aspecto mais
importante é o atendimento a saúde; 17,6%assistência
social; 16% creche; 8,6% a qualidade no ensino; 8% o
atendimento ao portador de deficiência; e 8% cursos de
qualificação profissional. Ainda sobre o que os
entrevistados consideram mais importante, 55%
consideram a segurança pública; 16,6% a limpeza de ruas
e terrenos; 16,1% as áreas de lazer/esportes; e 12,3%
programação cultural.
Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
O resultado foi o seguinte: 32,4% arborização das ruas;
29,6% consideram as áreas verdes;23,5% a qualidade do
ar; 8% as praias/balneários; e6,6% consideram os rios e
lagos como o mais importante.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
Identificação e vínculo
Nestas escolas 80% dos docentes do sexo
feminino de faixa etária variando entre 18 a 50 anos, todos
são concursados, apresentando estre 2 a 15 anos de
trabalho.
Formação e motivação
Nesta escola 40% tem graduação e 40% estão
cursando uma graduação, do tipo licenciatura plena,
distribuídos em cursos de Pedagogia 25%; História 50%;
Geografia25%. Em relação à instituição 75% cursam em
unidades federais e 25% em universidades públicas
estaduais, sendo todos na forma presencial. Quanto à
formação continuada, 60% responderam ter participado de
cursos de capacitação didática, 66,7% em instituição
pública municipal 33,3% em privada, todos de forma
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semipresencial. Sobre a capacitação dos programas das
disciplinas que lecionam 33,3%consideraram plenamente
adequado; 33,3% adequado; e 33,3% pouco adequado.
Todos desejam a oferta de cursos visando melhor
desempenho de suas atividades ensino, principalmente em
pedagogia (25%), educação inclusiva, informática (25%),
oficinas pedagógicas, línguas estrangeiras (25%),
capacitação de educação infantil (25%).
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 75% afirmam não ter recebido orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina e aqueles que
as receberam incorporam em suas aulas e todos
trabalharam algum tema transversal em sua disciplina.
Como tema principal indicado: 14,3% trabalham ética,
42,9% meio ambiente, 28,6% saúde, e14,3% orientação
sexual. São trabalhados integrados aos conteúdos
disciplinares, em parceria com outras disciplinas, os
professores afirmaram trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições, como empresas,
instituição religiosa e associações.
Dos entrevistados, apenas 25% conhecem o
projeto político pedagógico da escola e afirmam que ele
contempla os temas transversais. Todos sentem-se
motivados a participar de eventos de integração, e quanto a
participação dos alunos, 50% dos entrevistados acreditam
que a motivação seja alta.
Infraestrutura de apoio pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula para seu uso cotidiano. Todos
alegaram usar costumeiramente as salas de aula.
Como não existe outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. 75% dos entrevistados
afirmaram usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação, mas não utilizam recursos de informática e
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da internet como apoio às atividades de suas disciplinas.
Não há captação de projetos pela escola, 100% dos
professores consideram que os materiais audiovisuais de
apoio pedagógico são adequados e atualizados para
atendimento das demandas de suas disciplinas, nunca
receberam cursos de capacitação para uso de materiais
audiovisuais de apoio didático, mas regularmente 75%
usam materiais audiovisuais. Para suprir essa necessidade
os professores produzem seu próprio material didático com
recursos disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas,
animais, etc...).
A escola não conta com biblioteca e sala de
leitura. Em relação aos livros didáticos 50% dos
professores afirmaram às vezes serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), afirmam
que estes são escolhidos pela Secretaria Municipal e 50%
dos professores os utilizam em suas aulas. Além destes,
outros livros, revistas e jornais, internet são utilizados
pelos docentes no preparo das atividades de ensino e
eventos escolares.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
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vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
As comunidades urbanas enfrentam dificuldades
similares quanto ao saneamento básico em relação às
rurais. O esgoto a céu aberto e ausência de destino séptico
aos dejetos de sanitários, banheiros e cozinhas, são uma
realidade comum. Quando existem, despejam os rejeitos
diretamente nos rios a partir de bairros mais novos com
algum planejamento. Somado ao destino do lixo
(queimado na maioria das vezes) são medidas de médio
prazo a serem pleiteadas à gestão pública.
Sugestões de atendimento itinerante em atenção
básica em saúde têm sido apresentadas por algumas
associações comunitárias da zona rural.

1832

Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEI DIAMANTINO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15561640
EMEI DIAMANTINO
Infantil
JURUTI
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
História da Comunidade Diamantino: A
comunidade Diamantino surgiu em meados dos anos 60 e
está localizada a margem do lago do Mirí, ao norte do
município de Juruti, e abriga cerca de 40 famílias (segundo
o senhor Pedro Gaudêncio, 83 anos).
Relatos mostram o início da comunidade...
“Quando meu pai veio com nós pra
está banda, tudo era mato, eu era o
mais velho, casado e já tinha uma
família, mas eu ainda tinha dois irmão
e três irmã. Veio mais gente, todos em
busca de um lugarzinho para trabalhar,
e a comunidade cresceu perto do lago,
aqui sempre foi bom, muito peixe,
tudo que é plantado dá”
A base da economia da comunidade é a
agricultura de subsistência. A Igreja Católica foi a única
instituição religiosa que foi estabelecida na comunidade,
sendo então devotos de Santa Luzia.
A figura abaixo mostra a pequena igreja da
comunidade Diamantino. Os moradores registram duas
escolas. A primeira escola de Ensino Fundamental
funciona com 120 alunos em dois turnos que foi a Escola
Municipal de Ensino Fundamental Professora Paula
Mendes (Figura 539).
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Figura 538. Escola Municipal de Ensino Fundamental da
Comunidade Diamantino, Juruti – Pará
E a outra é a Escola Municipal de Ensino Infantil
Casulo Diamantino, que recebe 30 alunos em turno único.
A única unidade de saúde fica em comunidade próxima
chamada Mirí Centro.
A comunidade sofre influencia do pulso de
inundação, típico da região oeste do Estado do Pará, e
assim fica seis meses banhada pelo Lago do Mirí, que é
um período farto de pescados e acesso a todos os lugares
nos pequenos barcos, rabetas ou canoas, período conhecido
como inverno, pelos moradores.
Os outros seis meses, o lago seca e tudo fica
mais difícil, o pescado fica escasso, o volume da água
potável diminui e o acesso a outros lugares só é possível a
pé ou de carro de boi e esse período é chamado de Verão.
A figura 540 mostra como o tráfego de barco fica quase
impossível devido a seca dos rios, lagos e igarapés que
cercam a região.
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Figura 539. Seca dificulta barcos de trafegar no lago da
comunidade Diamantino. Juruti – Pará.
Foto: Paulo Bastos.
Patrimônio Cultural
Nessa comunidade a escola Paula Mendes
realiza todos os anos, no mês de Junho, o tradicional
“arraia da Tia Paula”, com apresentações de danças e
vendas de iguarias da época. Na comunidade também é
realizado o “Festival do Acari”, um peixe típico da região,
que revestido por uma estrutura mais rígida, como uma
carcaça, e que é muito apreciado pelos comunitários.
Durante o festival ele é servido de diferentes
formas (assado, acompanhado de pimenta, limão, vinagrete
e farinha de mandioca). A comunidade Diamantino é
localizada em uma região banhada pelo lindo Lago do
Miri, um dos maiores no município de Juruti, que é fonte
de beleza natural e riqueza, no qual as populações
ribeirinhas tiram a maior parte do sustento de suas
famílias.
Os moradores relatam a importância desse lago
para a comunidade e por isso usam-no com
responsabilidade.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento Básico
O abastecimento das residências desta
comunidade se faz quase que em sua totalidade por meio
de micro sistema de abastecimento comunitário (92,1%) e
por meio de captação de poços domésticos (7,9%), porém
a maioria dessas (88%) não é submetida a nenhum tipo de
tratamento e apenas uma pequena parcela (11,1%) recebe
adição de cloro.
Já no item esgoto, todos resíduos provenientes
de banheiros ou sanitários são lançados a céu aberto sem
nenhum tipo de tratamento.
Das residências pesquisadas nessa comunidade,
parte do lixo (97,3%) é queimada sendo o restante
enterrada (2,7%), nota-se porém, que uma pequena parcela
da população utiliza parte do lixo orgânico como adubo em
quintais.
Rede de esgoto bem como coleta de lixo são
inexistentes. Sobre questões de importância elencaram o
abastecimento de água como primeiro (68,4%) seguido de
coleta de lixo (26,3%) e transporte coletivo (5,3%).
Educação
A maioria da população dessa comunidade
possui ensino fundamental incompleto (86,8%) porém
2,6% deles não sabem ler ou escrever.
Todos possuem apenas a rede pública de ensino
que é considerada como sendo “regular” por 63,2% e,
questionados sobre qual item possui maior importância
afirmaram que o atendimento de saúde é o principal
(55,3%) seguido pela qualidade de ensino (36,8%).
Desenvolvimento Econômico e Social
Acerca da atividade laborativa, constatou-se que
mais da metade delas (55,3%) possui de duas a três
pessoas responsáveis pelo sustento da família.
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Percebe-se ainda que em 71,1% das residências
os menores de 18 anos não contribuem para o sustento
familiar, sendo que no item renda total, contabilizando
eventuais benefícios sociais, cerca de 47,7% das famílias
recebem de um a dois salários mínimos, 44,7% recebem
menos de um salário e 5,3% não possuem renda.
Nota-se que 29,4% desses rendimentos e/ou
benefícios são provenientes de trabalhos informais
(mateiros, produtores rurais, agricultores e etc) e 23,5%
são provenientes de bolsa família.
Saúde
A população informou que nos últimos 12 meses
percebeu-se a ocorrência de doenças, tais como, doenças
respiratórias (28,9%) e diarreias (28,9%).
Na ocorrência de doenças 81,6% da população
recorre a rede pública de saúde (posto de saúde e
hospitais), que é considerada por 60,5% da população
como sendo “regular” e 28,9% consideram “ruim”.
Percebe-se ausência de creches e atendimentos
especializado para portadores de necessidades especiais.
Habitação
A maioria das residências é própria e possui
mais de seis pessoas (42,1%) e 87,2% delas não possuem
documentação de propriedade, sendo todas localizadas em
áreas de terra firme, sem ação de alagamentos e
construídas em sua maioria (81,6%) de madeira, não
possuem a maioria delas sanitários ou banheiros (97,4%),
restando apenas a área externa para dejeções.
Percebe-se ainda que quase na totalidade das
residências (94,7%) não possui abastecimento de energia
elétrica por companhia distribuidora.
Transporte
Os meios de transporte utilizados pela
comunidade são diversos, dividindo-se em sua maioria
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entre canoa (53,5%) porém 46,5% andam a pé pois
inexiste sistema de transporte coletivo.
Meio Ambiente, cultura e lazer
Em relação ao meio ambiente a maioria da
população (73,3%) aprova a urbanização bem como a
arborização das ruas.
Os resultados demonstram que 76,3% da
população considera praia, balneários, rios e lagos como
sendo “regular”.
Acerca da cultura e lazer, a população considera
de grande importância as áreas verdes (52,6%), a
qualidade do ar (34,2%), rios e lagos (13,2%).
O meio de acesso as informações mais utilizados
é o rádio aberto (42%), revistas e jornais.
Cidadania
Com base nos resultados das entrevistas pode-se
perceber que em 44,7% das residências existem mais de
quatro pessoas menores de 18 anos, porém a maioria delas
(84,2%) tem certidão de nascimento.
Em caso de necessitar de auxílio a algum tipo de
problema, 57,9% da população recorreria primeiramente
ao Poder Público e 42,1% às lideranças comunitárias.
Informação salutar é perceber que 92,1% das
pessoas dizem gostar da comunidade em que residem, fato
este que torna o convívio em comunidade considerado
“bom” ou “satisfatória.
Segundo o estudo, 42,1% da população
consideram os projetos sociais muito importante, seguido
pela atuação das igrejas (28,9%).
Visão de futuro
A comunidade demonstra sua preocupação com
o futuro quando responde ser o atendimento a saúde a
questão de maior importância a todos (55,3%), seguido da
preocupação com a qualidade de ensino (36,8%) e a oferta
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de cursos de qualificação profissional (7,9%), sem deixar
de pontuar como sendo igualmente importante o
abastecimento de água nas residências (68,4%), coleta de
lixo (26,3%) e a oferta de transporte público (5,3%).
Importante destacar ainda que 52,6% da
população considera as áreas verdes de grande
importância, seguido da qualidade do ar (34,2%) de rios e
lagos (13,2%).
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Diamantino,
localizada na Zona Rural do município de Juruti-Pará.
Tendo como pressuposto a idealização do Projeto de Ação
Educativa da comunidade como forma de melhorar a
gestão administrativa e cultural visando, igualmente, uma
gestão estratégica das organizações e do fortalecimento da
cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
comunidade Diamantino sobre a importância da associação
na organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Diamantino comunitários em geral. O referido
projeto teve como metodologia utilizada à pesquisa
quantitativa, com a aplicação de questionários sendo
distribuídos aos respectivos participantes, que puderam
responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre o
determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEI CRIANCA FELIZ
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15567036
EMEI CRIANCA FELIZ
Infantil
JURUTI
BAIXO AMAZONAS
URBANO
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL
Saneamento Básico
Este bairro é abastecido em sua
maioria (67,5%) por micro sistema de
abastecimento comunitário de água por poços
domésticos (32,5%) que é em parte submetida a
tratamento de parte da água consumida por cloro
(45%) e filtrada (7,5%).
O esgoto das residências é lançado em
fossas sépticas (67,5%) ou sumidouros (32,5%).
Todo o lixo produzido é acondicionado em
recipientes fechados tendo por destino final a
coleta por caçambas, que está presente em todo o
bairro que é considerado como sendo “ruim”.
Educação
Uma parcela da população possui
ensino fundamental incompleto (47,5%) e
completo (13,1%) e, não se registra existência de
pessoas que não sabem ler e escrever.
A população depende quase que
exclusivamente (98,4%) da rede pública de
ensino e a classifica como sendo “regular”
(50%) e relatam a existência de cursos de
qualificação profissional.
Desenvolvimento Econômico e Social
Em 67,7% das residências não existem
de pessoas menores de 18 anos que colaborem
para o sustento da família, porém em 62,5% das
residências possuem renda mensal menor de um
salário mínimo.
Cabe registrar a existência de rendas
oriundas de programas sociais do tipo bolsa
família para 11,1% delas, sendo as demais
provenientes de diferentes trabalhos informais.
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Saúde
Nessa comunidade nos últimos 12 meses tem-se
registro de casos de doenças respiratórias (33,3%), em uma
parcela da população não foi notificada a ocorrência de
doenças (40%).
Quando necessitam procuram atendimentos
médicos a maioria delas recorrem a hospital público
(72,5%) ou postos de saúde (22,5%), considerando este
serviço como “regular” (42,5%) ou “ruim” (35%).
Declaram ser “regular” os serviços de assistência
social (50%) e atendimento de creche para 20% da
população.
Habitação
A maioria das residências não possui
documentação de propriedade e estão construídas em áreas
de “terra-firme” e são construídas com madeira (85%) e
alvenaria (15%), sendo que, em uma parte delas (42,5%)
existem banheiros internos.
Transporte
O meio de transporte mais usado na comunidade
é a bicicleta (50%), moto (20%), à pé (20%), automóveis
(5%) e moto taxi (5%).
Meio Ambiente, cultura e lazer
A população declara como sendo ”ruim” a coleta
de lixo, a inexistência de redes de esgoto e de transporte
coletivo e, ainda que o abastecimento de água é “regular”
(45%) ou “ruim” (32,5%).
Informam também que não existe urbanização
das ruas (77,5%) e que a urbanização das ruas é
inexistentes em 77% da comunidade.
Os meios de acesso a informação são, na maioria
das vezes, a televisão (50%) e rádio canal aberto (29%).
Cidadania
Em cerca de 31,3% dos domicílios existem pelo
menos uma pessoa menor de 18 anos e, destes 85%
possuem certidão de nascimento.O índice de aprovação da
comunidade registra que 97,5% que consideram esse
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convívio “bom” ou ”satisfatório”, fato que
estimula a participação em projetos sociais
(87,5%).
Visão de futuro
A maior preocupação da comunidade é
acerca de atendimentos de saúde (80%),
qualidade de ensino (8,6%), cursos de
qualificação profissionais (7,5%) e assistência
social (2,5%).
Consideram ainda como sendo
essenciais o abastecimento de água (67,5%), a
urbanização da Sruas (17,5%), coleta regular de
lixo (7,5%), transporte coletivo (5%) e serviço
de rede de esgoto (2,5%).
E por fim, em casos de problemas a
comunidade recorre ao Poder Público (82,5%)
ou a lideranças comunitárias (15%).
PEDEOP
A Escola Municipal de Educação
Infantil Criança Feliz, localizada na comunidade
Santa Rita, no Município de Juruti/PA, teve por
professor cursista responsável Jorge Alberto Paz
de Sousa.
Aplicaram-se
04
(quatro)
questionários a professoras, com idades de 31 a
40 (50%) , 42 a 50 (25%) e de 51 a 64 (25%)
anos, com tempo de serviço na magistratura
entre 06 a 10 (50%), 16 a 20 (25%) e maior que
30 (25%) anos, sendo que todas são concursadas
para realizar as funções de docência.
Questionadas sobre qual segmentos na
área da educação desenvolvem suas docências,
percebeu-se que todas atuam exclusivamente
com educação infantil.
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Cabe informar que, que todas as docentes não
realizam outra atividade nesta escola, nem tampouco em
outra escola.
Dado importante se observa acerca da formação
das docentes, pois 75% delas possuem graduação completa
e 25% incompleta, para licenciatura plena (75%) e
bacharelado (25%), nos cursos de letras (25%), pedagogia
(25%), biologia (25%) e história (25%), por intermédio de
instituições pública Federal (25%) e privada (75%), nas
modalidades de ensino presencial (50%) e à distância
(50%).
Sobre a participação das docentes em algum
curso ou programa de formação continuada ou de
capacitação didática, perceber-se que 75% já participaram
de algum tipo de atividade, porém, frequentada em
instituição Federal (50%) Municipal (50%), que foi
desenvolvida na modalidade presencial (100%),
considerando os conhecimentos teóricos e práticos
adquiridos durante sua formação são vistos como sendo
plenamente adequados (25%) ou adequados (75%) para o
exercício de sua docência.
Provocadas a responderem sobre as razões
limitantes ao seu aprimoramento profissional, as docentes
classificam com graduações diversas os quesitos: falta de
tempo em função de composição de carga horária em duas
escolas (importante para 25% e indiferente como sendo
75%); falta de comunicação e divulgação dos cursos na
escola (muito importante para 75% e indiferente 25%);
falta de compromisso institucional com a formação do
docente (importante para 25% e regular para 50%); falta de
vontade e motivação pessoal (muito importante para 25% e
importante para 25%); falta de programas de incentivos
por parte das Secretarias de Educação (muito importante
para 75% e regular para 25%); falta de mecanismos de
cobrança, especialmente por parte de Estado e Município
(muito importante para 50% e importante para 25%); falta
de possibilidades operacionais em função da distância
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física (regular para 75% e indiferente para 25%);
falta de recursos financeiros (muito importante
para 75% e indiferente para 25%).
Sobre a participação em cursos,
eventos
acadêmico-científicos
para
o
aprimoramento profissional, responderam as
entrevistadas de forma diferenciada a cada
quesito, conforme descritos a seguir: o interesse
pessoal (muito importante para 100%); incentivo
por parte da Secretaria de Educação (regular
para 75%); melhoria de função/salário na escola
(muito importante para 75%); oferta de
equipamentos de apoio, tais como computadores
e acesso a internet e etc. (muito importante para
50%); oferta de eventos (cursos, palestras,
workshops nas áreas de interesse (regular para
50%); temáticas novas e/ou diversificadas
(importante para 25%).
Questionados acerca da oferta de quais
cursos que poderiam auxiliar com maior
potência, 100% em seus desempenhos em suas
atividades de ensino, os desejos ficaram
pulverizados em algumas opções, tais como:
educação especial (25%), língua estrangeira
(12,5%), inclusão (12,5%) e Libras/Braile
(50%).
Importante registrar que, 50% dos
docentes não se sentem aptos a participarem de
cursos e/ou educação continuada à distância,
pelo motivo de dificuldade de acesso à internet
(100%).
Para as pesquisadas existem uma série
de fatores que as motivam ao labor diário da
docência que, de acordo com suas análises
adquirem valores distintos para os seguintes
quesitos: recursos didáticos para implementar
práticas e laboratórios (muito importante para
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100%); tempo destinado à disciplina para trabalhar os
conteúdos teóricos e práticos (muito importante para 75%);
melhores salários (muito importante para 100%);
articulação entre alunos, professores e gestores (muito
importante para 75%); interesse dos alunos (muito
importante para 100%); bom desempenho dos alunos
(muito importante para 100%); qualificação e atualização
em conteúdos específicos (muito importante para 100%);
número adequado de alunos em sala de aula (muito
importante para 75%); possibilidade de assumir cargos
administrativos (importante para 25%); diálogo com outros
professores sobre questões da disciplina (muito importante
para 50%); atuação em processos de gestão participativa
(muito importante para 25%); salas de aula adequadas
(muito importante para 100%); e trabalhar em um só local
(muito importante para 100%).
Porém, para estas mesmas docentes existem uma
série de outros fatores que motivam os alunos a
interagirem com o ambiente escolar que, de acordo com
suas análises adquirem valores distintos para os seguintes
quesitos: convívio social (muito importante para 75% e
importante para 25%); programas e/ou projetos dirigidos
aos alunos (muito importante para 75% e importante para
25%); metodologia de ensino voltada para a memorização
de conteúdos (muito importante para 50% e importante
para 25%); articulação dos conteúdos e sua relação com a
realidade socioambiental e cultural (muito importante para
50% e importante para 50%); integração dos espaços de
cidadania escola-comunidade (muito importante para
100%); maior inclusão social (muito importante para
100%); facilidade de acesso a informações via Internet
(muito importante para 100%); expectativa de melhoria de
vida e trabalho com a formação escolar (muito importante
para 75% e importante para 25%); facilidade de acesso a
contextos informacionais e de lazer (muito importante para
100%); aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas (muito importante para 100%); acesso a

1847

fontes bibliográficas variadas (muito importante
para 75% e regular para 25%); estímulo da
família (muito importante para 75% e regular
para 25%); estímulo docente e relação professoraluno (muito importante para 100%); facilidade
de deslocamento para a escola (muito importante
para 100%); merenda escolar (muito importante
para 100%); e salas de aula adequadas (muito
importante para 100%).
Sobre questões afetas aos Temas
Transversais,
questionadas,
as
docentes
informaram que todas já tiveram acesso a
orientações oficiais para o ensino de sua área e
que, em suas aulas incorporam as idéias e
sugestões apontadas por orientações oficiais para
o ensino, informando ainda que, em suas
disciplinas se trabalha alguma modalidade de
tema transversal, tais como: ética (26,7%);
pluralidade cultural (6,7%), meio ambiente
(13,3%), saúde (26,7%) e orientação sexual
(26,7%), que se aplicam de modo integrado aos
conteúdos disciplinares e, em parceria com
outras disciplinas (100%), sendo elas: ciências
(33,3%), matemática (33,3%) e português
(33,3%).
Outra importante é o fato de que 100%
das docentes têm conhecimento acera de
orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina.
A totalidade das docentes afirma que a
definição dos temas a serem trabalhados em suas
disciplinas nos eventos escolares de integração
está orientada pela transversalidade e que em
100% desses eventos ocorre de modo
multidisciplinar, interagindo com as disciplinas.
Quanto à motivação dos alunos a
participarem desses eventos percebe-se que
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possui um alto índice (75%) e, de acordo com suas análises
adquirem valores distintos para os seguintes quesitos: meio
ambiente da região (regular para 100%); questões étnicas
(indígenas, quilombolas etc. – importante para 100%);
problemas ambientais locais (desmatamento, enchentes,
lixo, endemias etc. – regular para 100%); problemas
ambientais globais (aquecimento global, extinção de
espécies etc. – regular para 100%); saúde (doenças
crônicas, câncer, diabetes, hipertensão etc. – regular para
100%); doenças sexualmente transmissíveis, sexo,
gravidez e drogas
(regular para 100%); profissão,
emprego e renda (regular para 100%); esportes e lazer
(muito importante para 100%); equipamentos tecnológicos
e eletrônicos (muito importante para 100%); cultura
globalizada (hip hop, funk, grafite etc. – muito importante
para 100%); cultura regional (música, dança, festas,
literatura etc. – regular para 100%); saúde do corpo e
saúde mental (regular para 100%); bem estar social
(família, religião, preconceitos etc. – muito importante
para 100%); violência (doméstica, escolar, gangues etc. –
muito importante para 100%); violência sexual (pedofilia,
exploração sexual e etc. – importante para 100%);
vestuário e veículos (muito importante para 100%) e
estudo de línguas locais (oriundas das famílias lingüísticas
tupi-guarani, jê, karib – regular para 100%).
Vale perceber que vários temas são trabalhados
no contexto escola-comunidade de maneira transversal,
dentre eles: meio ambiente (33,3%), saúde (33,3%),
violência Sexual (11,15%) e educação no trânsito (22,2%).
Relacionado a questões de infraestrutura e de
apoio pedagógico percebe-se a inexistência nas escolas, de
biblioteca/sala
de
leitura,
sala
multimídia,
radiocomunicação, laboratório de ciências, possuindo
apenas as tradicionais salas de aulas, o que dificulta o
processo de aprendizagem dos alunos, não existindo
projetos de informática educativa nesta escola, obrigando
assim todos os docentes a produzirem seus próprios
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materiais didáticos com recursos disponíveis em
seu ambiente.
Informam as docentes que sua escola
recebe livros didáticos via PNLD, não
informando quem os escolhe, porém os utilizam
fazendo uso de outras fontes de conhecimento
(livros paradidáticos – 7,7%; livros – 30,8% e
revistas e jornais – 30,8%, pois percebem sua
importância nos quesitos: reforçam a
metodologia de ensino centrada na memorização
(100%), oferecem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos (100%),
são parcialmente ricos em relação ao conteúdo e
a
apresentação
(100%),
privilegia
os
conhecimentos teóricos em relação aos
conhecimentos práticos muito importante para
(100%), estão parcialmente defasados em
relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem
(100%),
estimulam
a
multidisciplinaridade (100%), consistem como a
parcial fonte de leitura e informação para o
aluno (100%), oferecem estratégias para
pesquisa e aplicação dos conhecimentos (100%),
incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos
(100%),
aprofundam
parcialmente os conteúdos trabalhados em sala
de aula (100%), não contemplam os conteúdos
da realidade e os elementos culturais regionais
(100%) e estão parcialmente adequados às
orientações curriculares oficiais (100%).
PLANO DE AÇÃO
O Plano de Ação (PA) consistiu na
aplicação dos resultados obtidos nas pesquisas
do DSA (Diagnóstico Socioambientais) e do
PEDEOP (Pesquisa e Diagnóstico da Estrutura e
Organização Pedagógica das Escolas Públicas).
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No DSA foi possível conhecer a realidade da
estrutura e história das comunidades, como a estrutura
social, produtiva, ambiental, econômica, origem dos
comunitários, cidadania, lendas, contos e etc. Já o
PEDEOP reduziu a escala de atuação e procurou conhecer
a estrutura das escolas dentro das comunidades trabalhadas
no DSA.
Na última etapa, os cursistas a partir das
informações obtidas nas pesquisas anteriores (DSA e
PEDEOP) puderam selecionar diferentes abordagens e
estratégias para compartilhar com suas comunidades e
escolas. O Plano de Ação foi uma construção coletiva dos
cursistas, no qual foram selecionados os problemas mais
importantes para as comunidades, e a partir dessa
construção, foram selecionados os locais onde seriam
executados os trabalhos, equipes de execução e a
metodologia que os cursistas iriam utilizar.
No município de Juruti foram executados mais
de quinze Planos de Ação, em muitas comunidades da
zona urbana e, principalmente, da zona rural. Esses
trabalhos foram feitos em equipes e individuais, dependo
da logística das escolas e dos cursistas. Esses números
representam uma forte adesão dos cursistas ao projeto
Agenda Cidadã. Embora os números iniciais de
participantes sejam diferentes dos números finais, a maior
parte das comunidades e escolas que iniciaram
conseguiram finalizar os trabalhos.
Os relatórios de PA dos cursistas mostraram que
as questões ambientais foram os assuntos preferidos, e são
as maiores preocupações da maioria das comunidades
estudadas. Por outro lado, os cursistas tiveram a
oportunidade, não só de conhecer melhor suas próprias
comunidades e escolas, mas também, a possibilidade de
exercer a sua própria cidadania.
O PA foi uma ocasião única, na qual houve uma
integração dos cursistas com a comunidade e um dos raros
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momentos em que a comunidade pesquisada
recebe os resultados das pesquisas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF ROSA DE SARON
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15577074
EMEIF ROSA DE SARON
Infantil e Ensino Fundamental
JURUTI
BAIXO AMAZONAS
URBANO
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Rosa de Saron 43,5% das
pessoas declaram usufruir da coleta de lixo, enquanto
37,7% não, e 18,8% não sabe. O destino dos resíduos
produzidos: 65,2% são coletados pelo sistema de limpeza,
26,1% vão pra caçamba, 7,2% é queimado, e é 1,4%
enterrado.
Água: 56,7% das residências são abastecidas
pelo microssistema comunitário, 40,3% pela rede geral de
distribuição, e 3% por poço doméstico. Do total de
entrevistados, 72% declaram que a água não possui
tratamento e 28% não sabe, com isso a forma de
tratamento de 61,4%, é a filtração, 31,8% cloração, e 6,8%
fervem.
Esgoto: 84% dos entrevistados declararam
possuírem rede de esgoto, com isso 77,1% despejam em
fossa séptica, 15,7% em sumidouros, 4,3% rio/canal/valão
e 2,9% na rede geral.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental completo, com 35,7%
dos entrevistados, 21,4% possui ensino médio incompleto,
14,3% fundamental completo, 10% fundamental
incompleto, 10% superior incompleto, 7,1 superior
incompleto, e 1,4% não sabe ler/escrever.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarréia (25,9%); 13,6% doenças respiratórias, 7,4%
verminoses, 7,4% problemas de pele, 6,2% dengue, 4,9%
problemas ósseos e/ou de articulação, 2,5% viroses e
hepatite cada um. 24,7% não tiveram casos de doenças.
As declarações mostram que 58,2% recorrem a
postos de saúde quando necessitam de atendimento de
saúde, 36,4% à hospitais públicos, 3,6% farmácias, 1,8%
médico do plano de saúde.
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Quanto ao atendimento de saúde, 24,2%
declaram ser bom; 51,6% julgam regular; 22,6% declaram
ruim. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências 30,1% dos entrevistados dizer ser regular,
23,3% ruim, 17,8% testemunham não existir, 15,1% não
sabem, 13,7% dizer ser bom.
Quando questionados sobre a assistência social,
47,1% dos entrevistados declaram julgam regular; 5,9%
declaram não existir e 22,1% declaram bom, 16,2% não
sabem, 8,8% dizer ser ruim. Outro dado foi a qualidade do
ensino, onde os resultados mostraram que 53,6%
consideram bom, 42% regular, e 4,3% ruim.

Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 51,5% não possuem documento de propriedade, 42,6%
possuem e 5,9% não sabe. Questionados sobre as
características do terreno, a maioria dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme (100%). Já
quando foram questionados se a casa onde moram era
própria, cedida, alugada, dente outros, 87,1% relataram
que a casa onde moram é própria, 7,1% alugada, 5,7
cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
andam a pé (27,1%); 8,3% carro; 32,3% bicicleta; e 28,6%
andam de moto, 2,3% moto-táxi.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 42% dos entrevistados
declaram ser bom, 37,7% regular, 17,4% bom, 2,9% diz
não existir.
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Urbanização das ruas: 43,4% dos entrevistados
diz ser regular, 34,3% ruim, 14,9% bom, 7,5% declaram
não existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 75%
dos casos nenhum dos entrevistados diz que algum menor
contribui para a renda familiar, 9,7% dos entrevistados
confirmam que dois dos menores de 18 anos trabalham;
8,3% responderam que 1 menor contribui com a renda
familiar. Quanto a renda familiar, 26,1% recebem menos
de um salário mínimo; 2,9% não possuem renda e 44,9%
de 1 a 2 salários mínimos, 10,1% recebem de 2 a 3
salários, 10,1% 3 a 5 salários mínimos, e mais de 5 salários
mínimos 5,8%
Segurança pública
Dos entrevistados, 43% relatam ser regular,
34,2% diz ser ruim, 16,5% diz ser bom, 3,8% diz não
existir, 2,5% não sabem. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 89,9% disseram que sim e 8,7% parcialmente,
1,4% não. Mostrando assim, que apesar de todas as
dificuldades as pessoas gostam do local onde vive. Por
outro lado, quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 68,1% dos
entrevistados participariam na maioria, 20,3% não, e
11,6% talvez/depende.
Visão compartilhada do futuro
Para a maioria dos entrevistados (76,8%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde, 13%
qualidade do ensino, 7,6% cursos de qualificação
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profissional, e 1,4% consideram o atendimento ao portador
de deficiência e assistência social (cada).
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 62,3% consideraram a segurança pública,
23,2% dos entrevistados consideram a limpeza de ruas e
terrenos, 11,6% área de lazer, 2,9% programação cultural.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 34,8% consideram mais importantes a
qualidade do ar, 23,2% áreas verdes, 15,9% rios e lagos,
14,5 urbanização das ruas, e 11,6% praias e balneários.
Considerações Sobre o Diagnóstico DSA
Os resultados coletados deixam claro que o
saneamento básico é um dos maiores limitantes, tanto nas
comunidades rurais como nos bairros da zona urbana,
sendo preocupante perceber que a falta destes serviços
(redes de esgoto, coletas de lixo e tratamento de água) tem
como principais consequências o grande número de casos
de diarreia, verminoses e viroses.
Outro item destacado pela maioria das
comunidades foi a falta de áreas de lazer, áreas verdes,
bem como a quase total ausência de bibliotecas disponíveis
à população, fato esse que evidencia a omissão do poder
público frente a essa enorme demanda.
É importante registrar que, mesmo assim, grande
da população destas comunidades declara ter um forte
apego emocional positivo para com o local onde residem,
o que permite a interação e a participação em projetos de
cunho social, que se revertem em benefícios da própria
comunidade.
Foi percebido também, que há uma crescente
preocupação com questões relacionadas a segurança
pública, fato esse que não é exclusividade do oeste do
Estado do Pará, mas de todo o Brasil, além disso, desperta
a atenção que boa parte da renda das famílias é oriunda de
programas sociais como o bolsa família, o que descortina
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um cenário de poucas possibilidades de trabalho, e por
consequências aumento da precariedade na qualidade de
vida dessas comunidades.
Pontos positivos são percebidos quando do
relato sobre a qualidade do ar, rios, lagos, praias e
balneários, preocupação essas que denotam o
comprometimento com as questões ambientais. Outro fator
importante e preocupante foi a identificação de pessoas
que não sabem ler e nem escrever, fato que não os
possibilitam o pleno exercício da cidadania, pois tornam
todos esses mais suscetíveis a apatia social, sem permitilos reagir de maneira eficiente ao descaso do poder público
na garantia dos seus Direitos Fundamentais estabelecidos
no Artigo 5º da Constituição Federal de 1988.
Diante do que foi exposto nos resultados
percebe-se a importância deste trabalho, pois somente
ouvindo as comunidades de maneira tão próxima pode-se
notar a realidade das mesmas, identificando suas
dificuldades, precariedades e ou omissões vivenciadas por
elas, e dessa forma delinear estratégias exequíveis que
ofertem melhorias reais na qualidade de vida destas
populações.
Embora, essa pesquisa não tenha a ambição de
resolver todos os problemas e nem tampouco eliminar
outras possibilidades, tem o desejo de tornar público e
produzir materiais para subsidiar os tomadores de
decisões, na busca da melhoria da qualidade de vida e
harmonia social.
PEDEOP
Aplicaram-se 04 (quatro) questionários a
professores, sendo 01 (um) homem e 03 (três) mulheres,
com idades de 18 a 30 (50%) e 31 a 40 (50%) anos, com
tempo de serviço na magistratura entre 06 a 10 (75%) e de
11 a 15 (25%) anos, sendo que todos são concursados para
realizar as funções de docência.
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Questionados sobre qual segmentos na área da
educação desenvolvem suas docências, percebe-se que a
25% atua na educação infantil e 75% no Ensino
Fundamental de séries inicias, ambas de forma
multisseriada por todos, apreciando a disciplina nas séries
iniciais de educação geral (75%) e inglês (25%).
Cabe informar que, que a todos os docentes não
realizam outro tipo de atividade nesta escola e, nem
tampouco em outra escola.
Dado importante se observa acerca da formação
dos docentes, pois a maioria (75%) deles possui graduação
completa e apenas uma parcela (25%) possui incompleta
para licenciaturas curta (75%) e plena (25%) nos cursos de
letras (50%) e pedagogia (50%), por intermédio de
instituições pública Federal (75%) e privada (25%), nas
modalidades de ensino presencial (75%) e à distância
(25%).
Sobre a participação dos docentes em algum
curso ou programa de formação continuada ou de
capacitação didática, percebe-se que todos já participaram
de algum tipo de atividade, porém freqüentaram tanto em
instituição Municipal e Federal, que foi desenvolvida na
totalidade pela modalidade presencial, considerando os
conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante sua
formação são visto como sendo plenamente adequados
(25%) ou adequados (75%) para o exercício de sua
docência.
Provocados a responder sobre as razões
limitantes ao seu aprimoramento profissional, os docentes
classificam com graduações diversas os quesitos: falta de
tempo em função de composição de carga horária em duas
escolas (muito importante para 50%, importante para 25%
e regular para 25%); falta de comunicação e divulgação
dos cursos na escola (muito importante para 50% e regular
para 25%); falta de compromisso institucional com a
formação do docente (muito importante para 25%,
importante para 50% e pouco importante para 25%); falta
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de vontade e motivação pessoal (muito importante para
50% e importante para 25%); falta de programas de
incentivos por parte das Secretarias de Educação (muito
importante para 25% e importante para 50%); falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte de
Estado e Município (muito importante para 50% e
importante para 25%); falta de possibilidades operacionais
em função da distância física (muito importante para 50%
e importante para 25%); e falta de recursos financeiros
(muito importante para 75% e pouco importante para
25%).
Sobre a participação em cursos, eventos
acadêmico-científicos para o aprimoramento profissional,
responderam os entrevistados de forma diferenciada para
cada quesitos, conforme descritos a seguir: o interesse
pessoal (muito importante para 100%); incentivo por parte
da Secretaria de Educação (importante para 100%);
melhoria de desempenho profissional (muito importante
para 75%); melhoria de função/salário na escola (muito
importante para 50%); oferta de equipamentos de apoio,
tais como computadores e acesso a internet e etc. (muito
importante para 50%); oferta de eventos (cursos, palestras,
workshops nas áreas de interesse - muito importante para
50); temáticas novas e/ou diversificadas (muito importante
para 50% e regular para 50%).
Questionados acerca da oferta de quais cursos
que poderiam auxiliar com maior potência em seus
desempenhos em suas atividades de ensino, todos
concordam, desejando cursos pulverizados, tais como:
educação especial (30,8%), educação física (7,7%),
educação infantil (30,8%) e Libras (30,8%).
Importante registrar que, 75% dos docentes não
se sentem aptos a participarem de cursos e/ou educação
continuada à distância pelo motivo de dificuldade de
acesso à internet (100%).
Para os pesquisados existem uma série de fatores
que os motivam ao labor diário da docência que, de acordo
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com suas análises adquirem valores distintos para os
seguintes quesitos: recursos didáticos para implementar
práticas e laboratórios (muito importante para 75%); tempo
destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos
e práticos (muito importante para 50%); melhores salários
(muito importante para 100%); articulação entre alunos,
professores e gestores (importante para 100%); interesse
dos alunos (muito importante para 50%); bom desempenho
dos alunos (muito importante para 25%); qualificação e
atualização em conteúdos específicos (muito importante
para 25%); número adequado de alunos em sala de aula
(muito importante para 75%); possibilidade de assumir
cargos administrativos (muito importante para 25%);
diálogo com outros professores sobre questões da
disciplina (muito importante para 75%); atuação em
processo de gestão participativa (muito importante para
50%); salas de aula adequadas (muito importante para
75%); e trabalhar em um só local (muito importante para
75%).
Porém, para estes mesmos docentes existem uma
série de outros fatores que motivam os alunos a
interagirem com o ambiente escolar que, de acordo com
suas análises adquirem valores distintos para os seguintes
quesitos: convívio social (muito importante para 75% e
importante para 25%); programas e/ou projetos dirigidos
aos alunos (muito importante para 75% e importante para
25%); metodologia de ensino voltada para a memorização
de conteúdos (muito importante para 75% e importante
para 25%); articulação dos conteúdos e sua relação com a
realidade socioambiental e cultural (muito importante para
75% e importante para 25%); integração dos espaços de
cidadania escola-comunidade (muito importante para 75%
e importante para 25%); inclusão social (muito importante
para 75% e regular para 25%); facilidade de acesso a
informações via Internet (muito importante para 75% e
importante para 25%); expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar (muito importante para

1861

75% e importante para 25%); facilidade de acesso a
contextos informacionais e de lazer (muito importante para
75% e importante para 25%); aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas (muito importante para
75% e importante para 25%); acesso a fontes
bibliográficas variadas (muito importante para 75% e
importante para 25%); estímulo da família (muito
importante para 75% e importante para 25%); estímulo
docente e relação professor-aluno (muito importante para
75% e regular para 25%); facilidade de deslocamento para
a escola (muito importante para 75% e importante para
25%); merenda escolar (muito importante para 75% e
importante para 25%); e salas de aula adequadas (muito
importante para 75% e regular para 25%).
Sobre questões afetas aos Temas Transversais,
questionados, 25% dos docentes informaram que já
tiveram acesso a orientações oficiais para o ensino de sua
área e que, em suas aulas incorporam as idéias e sugestões
apontadas por orientações oficiais para o ensino,
informando ainda que, em suas disciplinas se trabalha
alguma modalidade de tema transversal, tais como: ética
(27,3%), pluralidade cultural (9,1%), meio ambiente
(27,3%), saúde (18,2%) e orientação sexual (18,2%), que
se aplicam de modo integrado aos conteúdos disciplinares
e, em parceria com outras disciplinas, sendo elas: ciências
(37,5%), estudos amazônicos (25%) e português (37,5%).
Informação importante também é o fato de que
todos os docentes têm conhecimento acera de orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina, sendo que
todos incorporam as idéias e sugestões.
A totalidade dos docentes afirma que a definição
dos temas a serem trabalhados em suas disciplinas nos
eventos escolares de integração está orientada pela
transversalidade e que em 100% desses eventos ocorre de
modo multidisciplinar, interagindo com as disciplinas com
a seguinte proporção: meio ambiente (27,3%); orientação
sexual (18,2%), ética (27,3%), e saúde (18,2%).
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Quanto à motivação dos alunos a participarem
desses eventos percebe-se que todos possuem um índice
muito alto (75%) e, de acordo com suas análises adquirem
valores distintos para os seguintes quesitos: meio ambiente
da região (importante para 50% e regular para 50%);
questões étnicas (indígenas, quilombolas etc. – muito
importante para 25% e regular para 25%); problemas
ambientais locais (desmatamento, enchentes, lixo,
endemias etc. – muito importante para 25% e regular para
75%); problemas ambientais globais (aquecimento global,
extinção de espécies etc. - regular para 100%); saúde
(doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão etc. –
muito importante para 25% e importante para 25%);
doenças sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e
drogas (importante para 75% e regular para 25%);
profissão, emprego e renda (importante para 50% e
regular para 50%); esportes e lazer (muito importante para
50% e importante para 25%); equipamentos tecnológicos e
eletrônicos (muito importante para 50% e regular para
50%); cultura globalizada (hip hop, funk, grafite etc. –
muito importante para 50% e importante para 25%);
cultura regional (música, dança, festas, literatura etc. –
muito importante para 25% e importante para 75%); saúde
do corpo e saúde mental (importante para 75% e regular
para 25%); bem estar social (família, religião, preconceitos
etc. – muito importante para 25% e importante para 50%);
violência (doméstica, escolar, gangues etc. – muito
importante para 50% e importante para 25%); violência
sexual (pedofilia, exploração sexual e etc. – muito
importante para 75% e regular para 25%); vestuário e
veículos (muito importante para 75% e regular para 25%) e
estudo de línguas locais (oriundas das famílias lingüísticas
tupi-guarani, jê, karib – importante para 25% e regular
para 75%).
Vale perceber que vários temas são trabalhados
no contexto escola-comunidade de maneira transversal,
dentre eles: meio ambiente (20%), questões étnicas (20%),
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violência sexual (20%), bulling (20%) e participação da
família escolar do educando (20%).
Relacionado a questões de infra-estrutura e de
apoio pedagógico percebe-se a inexistência nas escolas, de
biblioteca/sala
de
leitura,
sala
multimídia,
radiocomunicação, laboratório de ciências, possuindo
apenas as tradicionais salas de aulas e laboratório de
informática, o que facilita em termos o processo de
aprendizagem dos alunos, não existindo projetos de
informática educativa nesta escola, obrigando assim os
docentes a produzirem seus próprios materiais didáticos
com recursos disponíveis em seu ambiente.
Quanto à infra-estrutura cabe informar que são
insuficientes e inadequados: espaço físico, mobiliário,
instalações, manutenções, equipamentos e materiais
didáticos, porém consideram que elas os auxiliariam no
ensino de sua disciplina.
Referente ao acervo bibliográfico da escola,
informaram os docentes que 50% os consideram
suficientes e adequados ao bom desempenho de suas
disciplinas que é composto por literatura infantil, literatura
juvenil e livros didáticos.
Informam ainda que sua escola recebe livros
didáticos via PNLD, oriundos da Secretaria Municipal ou
Estadual de ensino e que os utiliza sempre, se utilizando de
outras fontes de, que são escolhidos por uma comissão de
professores, pois percebem sua importância nos quesitos:
reforçam a metodologia de ensino centrada na
memorização (75%), oferecem questões problematizadoras
e estimulantes à curiosidade dos alunos (50%), são
parcialmente ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação (100%), privilegia parcialmente os
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (75%), estão parcialmente defasados em relação à
dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem (100%),
estimulam a multidisciplinaridade (75%), consistem como
a principal fonte de leitura e informação para o aluno
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(50%), oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos (75%), incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos (75%), aprofundam os
conteúdos trabalhados em sala de aula (50%), contemplam
parcialmente os conteúdos da realidade e os elementos
culturais regionais (50%) e estão parcialmente adequados
às orientações curriculares oficiais (50%).
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PLANO DE AÇÃO
O Plano de Ação (PA) consistiu na aplicação dos
resultados obtidos nas pesquisas do DSA (Diagnóstico
Socioambientais), RML (Resgate da Memória Local) e do
PEDEOP (Pesquisa e Diagnóstico da Estrutura e
Organização Pedagógica das Escolas Públicas).
No DSA e RML foi possível conhecer a
realidade da estrutura e história das comunidades, como a
estrutura social, produtiva, ambiental, econômica, origem
dos comunitários, cidadania, lendas, contos e etc. Já o
PEDEOP reduziu a escala de atuação e procurou conhecer
a estrutura das escolas dentro das comunidades trabalhadas
no DSA e RML.
Na última etapa, os cursistas a partir das
informações obtidas nas pesquisas anteriores (DSA, RML
e PEDEOP) puderam selecionar diferentes abordagens e
estratégias para compartilhar com suas comunidades e
escolas. O Plano de Ação foi uma construção coletiva dos
cursistas, no qual foram selecionados os problemas mais
importantes para as comunidades, e a partir dessa
construção, foram selecionados os locais onde seriam
executados os trabalhos, equipes de execução e a
metodologia que os cursistas iriam utilizar.
No município de Juruti foram executados mais
de quinze Planos de Ação, em muitas comunidades da
zona urbana e, principalmente, da zona rural. Esses
trabalhos foram feitos em equipes e individuais, dependo
da logística das escolas e dos cursistas. Esses números
representam uma forte adesão dos cursistas ao projeto
Agenda Cidadã. Embora os números iniciais de
participantes sejam diferentes dos números finais, a maior
parte das comunidades e escolas que iniciaram
conseguiram finalizar os trabalhos.
Os relatórios de PA dos cursistas mostraram que
as questões ambientais foram os assuntos preferidos, e são
as maiores preocupações da maioria das comunidades
estudadas. Por outro lado, os cursistas tiveram a
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oportunidade, não só de conhecer melhor suas próprias
comunidades e escolas, mas também, a possibilidade de
exercer a sua própria cidadania.
O PA foi uma ocasião única, na qual houve uma
integração dos cursistas com a comunidade e um dos raros
momentos em que a comunidade pesquisada recebe os
resultados das pesquisas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF OLIDIA GONCALVES DOS SANTOS
Informações Básicas
Código INEP: 15582795
EMEIF OLIDIA GONCALVES DOS
Escola:
SANTOS
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: JURUTI
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de Locação: RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Olídia Gonçalves dos Santos
100% das pessoas declaram não usufruir da coleta de lixo,
com isso o destino dos resíduos produzidos é queimado
(100%).
Água: 100% das residências são abastecidas
pelo rio açude, lago, igarapé ou nascente. Do total de
entrevistados, 88,9% declaram que a água não possui
tratamento e 11,1% declaram possuir tratamento, com isso
a forma de tratamento é a fervura (100%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto, com isso 55,6% destinam
dejetos a céu aberto/vala e 44,4% despejam em fossa
séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com 100%
dos entrevistados.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarréia (50%); seguida por diabetes com 25% e problemas
ósseos e/ou de articulação (12,5%).
As declarações mostram que 100% recorrem a
agentes comunitários de saúde quando necessitam de
atendimento de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 44,4%
declaram ser bom; 33,3% julgam regular; 22,2% declaram
ruim. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências 100% dos entrevistados testemunham não
existir.
Quando questionados sobre a assistência social,
44,4% dos entrevistados declaram julgam regular; 33,3%
declaram não existir e 22,2% declaram bom. Outro dado
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foi a qualidade do ensino, onde os resultados mostraram
que 100% consideram bom.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 100% não possuem documento de propriedade.
Questionados sobre as características do terreno, a maioria
dos entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme (100%). Já quando foram questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros,
100% relataram que a casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que em
sua maioria andam a pé (32,1%); seguida pelos que andam
de canoa/bajará com 32,1%; 14,3% bicicleta; 14,3%
carroça/carro de boi e 7,1% andam de moto.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 100% dos entrevistados
declaram não existir.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
declaram não existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
66,7% dos entrevistados confirmam que dois dos menores
de 18 anos trabalham; 33,3% responderam que 1 menor
contribui com a renda familiar. Quanto a renda familiar,
77,8% recebem menos de um salário mínimo; 11,1% não
possuem renda e 11,1% de 1 a 2 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
relatam não existir. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
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Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 77,8% disseram que sim e 22,2%
parcialmente, mostrando assim, que apesar de todas as
dificuldades as pessoas gostam do local onde vive. Por
outro lado, quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 55,6% dos
entrevistados participariam na maioria e 44,4%
participariam às vezes.
Visão compartilhada do futuro
Para a maioria dos entrevistados (88,9%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde e 11,1%
consideram o atendimento ao portador de deficiência.
Ainda sobre o que os entrevistados
consideram mais importante, 100% dos entrevistados
consideram a limpeza de ruas e terrenos. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
100% consideram mais importantes a qualidade do ar.
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Monte Alegre,
localizada na Zona Rural do município de Juruti-Pará.
Tendo como pressuposto a idealização do Projeto de Ação
Educativa da comunidade como forma de melhorar a
gestão administrativa e cultural visando, igualmente, uma
gestão estratégica das organizações e do fortalecimento da
cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
comunidade Monte Alegre sobre a importância da
associação na organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Olídia Gonçalves dos Santos comunitários em
geral. O referido projeto teve como metodologia utilizada à
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pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários
sendo distribuídos aos respectivos participantes, que
puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre
o determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros.
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Projeto Agenda Cidadã

Agendas do Município
MOJUÍ DOS CAMPOS
Pará – Brasil
JULHO DE 2016
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SAO FRANCISCO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15014061
EMEF SAO FRANCISCO
Ensino Fundamental
MOJUÍ DOS CAMPOS
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola São Francisco do Puraqué,
100% das pessoas entrevistadas responderam não usufruir
da coleta de lixo, com isso, o destino dos resíduos
produzidos e não coletados – de acordo com as respostas –
é a queimada (96%) e enterrado (4%).
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por poço doméstico (60%); rio açude, lago, igarapé
ou nascente (24%) e bicão/cacimba (16%). Dos
entrevistados, 36% declaram que a água é tratada e as
formas de tratamento utilizadas são: cloração (45,8%);
filtragem (37,5%) e fervura (16,7%).
Esgoto: não se sabe se os entrevistados possuem
ou não rede de esgoto, mas as respostas mostram que 28%
destina seus dejetos em fossa séptica; 24% em locais não
identificados; 16% a céu aberto/vala; 16% utilizam a rede
comunitária; 12% sumidouro e 1% rio canal/valão.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, 42,9% dos entrevistados
possui ensino fundamental incompleto; 19% não sabe
ler/escrever; 19% possui ensino superior incompleto; 9,5%
sabe ler/escrever, mas nunca frequentou escola; 9,5%
possui ensino fundamental completo; 9,5% possui ensino
médio completo; 4,8% possui ensino médio incompleto e
4,8% possui ensino superior completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
outras viroses (40%); dengue (16%); diarreia (16%);
verminoses (3%); hanseníase (8%); hepatite (4%) e
diabetes (4%).
As declarações mostram que 64% procuram os
agentes comunitários de saúde; 32% recorrem a postos de
saúde e 4% recorrem a hospitais públicos.
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Quanto ao atendimento de saúde, 44% dos
entrevistados consideram regular; 24% bom; 16% ruim e
16% considerou inexistente. Em relação ao atendimento
aos portadores de deficiências, 32% dos entrevistados
disseram não existir; 24% não souberam responder; 24%
consideram regular; 16% ruim e 4% bom.
Quando questionados sobre a assistência social,
44% dos entrevistados testemunharam não existir; 24%
regular; 16% não souberam responder; 12% consideram
bom e 4% ruim. Outro dado de avaliação foi a qualidade
do ensino, onde os resultados mostraram que 56%
consideraram regular; 36% consideraram bom e 8%
disseram ser inexistente.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 48% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno; 44% possuem e 8% não souberam
responder. Questionados sobre as características do
terreno, 84% dos entrevistados responderam que vivem em
área de terra firme; 12% em áreas marginais de rios e 4%
em áreas inundáveis. Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente
outros, 84% dizem que a casa onde moram é própria; 8%
dizem que sua residência é cedida e 8% conseguiram suas
casas por posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria usa canoa/bajara (88%); 4% utilizam bicicleta; 4%
andam de van/Kombi e 4% de carroça/carro de boi.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 56% relataram que o mesmo
é inexistente; 28% declara ser bom; 12% regular e 4%
ruim.
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Urbanização das ruas: 80% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 16% ruim e
4% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
A partir deste estudo constatou-se que em 68%
das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 20% responderam que 1
apenas trabalha e 12% responderam que dois menores
trabalham. Quanto à renda familiar, 56% recebem menos
de 1 salário mínimo; 32% possuem renda de 1 a 2 salários
mínimos e 12% não possui renda.
Segurança pública
Dos entrevistados, 72% julgam não existir; 16%
afirma ser ruim; 8% não souberam responder e 4%
julgaram regular. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 84% disseram que sim; 8% gostam
parcialmente e 8% não gostam. Isso chama atenção ao fato
de que apesar de todas as dificuldades, os moradores
gostam do local onde vivem. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência a família participa de
ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 48% responderam que participam às vezes;
40% na maioria das vezes e 12% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 76%
participariam; 12% talvez participassem e 12% não
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (48%) o aspecto
mais importante é o atendimento de saúde; seguido dos

1877

cursos de qualificação profissional (20%); qualidade do
ensino (16%); assistência social (8%) e creches (8%).
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 76% consideram áreas de esporte/lazer;
12% segurança pública; 8% limpeza de ruas e terrenos e
4% programação cultural. Também foram questionados
sobre o que consideram mais importante entre: áreas
ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 40%
consideram mais importantes as áreas verdes; 32% rios e
lagos; 12% a qualidade do ar; 8% arborização das ruas e
8% praias/balneários.
PLANO DE AÇÃO
- Implantar sistema de tratamento e distribuição
de água;
- Construir estação de tratamento de água
servida e esgoto sanitário;
- Implantar coleta seletivo do lixo;
- Implantar nas escolas o programa de educação
ambiental;
- Melhorar o serviço de atendimento em saúde à
população (contratação de agentes de saúde e
enfermeiros(as);
- Melhorar a infraestrutura das escolas tornandoas mais atrativa e evitando a evasão escolar, como
melhorias no acervo da biblioteca, laboratório de
informática com acesso à internet;
- Construção de praças e parques como
alternativa de lazer para os comunitários;
- Implantar uma linha de ônibus semanal entre a
comunidade e a sede do município;
- Firmar convênio com SENAI e ou
Universidades e escolas técnica para oferecer cursos
profissionalizantes de curta duração aos comunitários
visando a profissionalização dos jovens e adultos o que
elevará a renda familiar;
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- Implantação de posto policial na comunidade.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SAO RAIMUNDO

Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

Informações Básicas
15014614
EMEF SAO RAIMUNDO
Infantil e Ensino Fundamental
MOJUÍ DOS CAMPOS
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO

SOCIOAMBIENTAL

-

DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo:
Na
Escola
São
Raimundo,
100%afirmaram não existir coleta de lixo. Com isso, o lixo
é em 98,8% queimado e 1,2% terreno baldio.
Água: Quanto a fonte de abastecimento: 80%
afirmaram que provém micro abastecimento comunitário;
18% poço doméstico e 2% rio/ açude/ lago/ igarapé. Dos
entrevistados 100% afirmam que a água é tratada. Quanto
à forma de tratamento realizada em domicilio: 54%
declararam ser filtrada e 46% clorada.
Esgoto: 100% afirmaram a não utilização deste
serviço. Quanto ao destino do esgoto: 100% fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é 45,5%
possuem ensino fundamental incompleto; 25% ensino
médio incompleto; 18,2% sabe ler e escrever, mas não
frequentou a escola; 13,6% não sabe ler nem escrever;
9,1% ensino superior incompleto e 2,3% ensino
fundamental completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram a ocorrência
de doenças nos últimos 12 meses. As doenças de maior
ocorrência foram: 43,9% afirmaram não ter ocorrido
doenças; 14% viroses; 10,5% dengue; 8,8%diarreia; 7%
doenças respiratórias; 5,3% problemas do coração; 3,5%
outros e 1,8% cada, verminoses; problemas ósseos/
articulação; malária e diabetes.
As declarações mostram que 98% recorrem a
posto de saúde e 2% hospital público. Quanto ao
atendimento de saúde, 60% consideram regular; 30%
consideram bom e 10% consideram ruim.
Quando questionados sobre atendimento ao
portador de deficiência, 100% afirmam não existir.
Quando questionados sobre a assistência social, 75%
afirmaram não existir; 14,6%consideraram regular; 4,2%
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cada, não sabe e bom; 2,1%aconsideram ruim. Outro dado
de avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 56% consideraram regular; 38%bom; 4%
afirmam não existir e 2% consideram ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 100% dos casos entrevistados possuem documentação.
Questionados sobre as características do terreno, 100% dos
entrevistados responderam que vivem no planalto. Já
quando questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dentre outros, 94% disseram que é
própria; 4% cedida e 2% alugada.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria (45,2%) ônibus; 20,4% canoa/ bajara; 15,1%
moto; 9,7% a pé; 5,4% bicicleta; 3,2% carro e 1,1% mototáxi.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 50% consideraram regular;
32% bom; 16% ruim e 2%firmaram não existir.
Urbanização das ruas: 40% afirmaram não
existir; 34% consideram ruim; 24% regular e 2% não sabe.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
A respeito da quantidade de menores de 18 anos
que contribuem com a renda familiar, seguem as respostas:
84% dos entrevistados afirmaram nenhum; 14% de um a
dois e 2% de dois a três.
Analisando os gráficos, percebe-se que 48%
possuem menos de um salário mínimo; 30% de um a dois
salários mínimos; 12% sem renda; 6% de dois a três
salários mínimos e 2% cada, de três a cinco salários
mínimos e mais de cinco salários mínimos.
Segurança pública:
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Todos os entrevistados afirmam que não existe
segurança pública em sua comunidades.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 96% responderam que sim e 4% gostam
parcialmente. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 48% às
vezes; 32% na maioria das vezes e 20% nunca. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiam a
comunidade, 84% responderam sim e 8,8% talvez/
depende e não.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (68%) o aspecto
mais importante é o atendimento de saúde, seguido de 20%
qualidade de ensino e 12% cursos de qualificação
profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 58% responderam limpeza segurança
pública; 20% limpeza de ruas e terrenos; 12%
programação cultural e 10% áreas de lazer esporte.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas verdes, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: com 62% qualidade do ar; 26% áreas verdes;
8% rios e lagos e 4% arborização de ruas.
PLANO DE AÇÃO
A escola não participou do plano de ação. Em
função disso, PLANO DE AÇÃO foram sugeridas, em
função dos resultados obtidos, destacando-se:
- construção de estação de tratamento de esgoto;
- implantar de programas de educação ambiental,
sexual e de saúde;
- criação de cooperativas de catadores de lixo
reciclável;
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- elevação da limpeza urbana e coleta de lixo;
- incentivo de criação de postos de saúde,
hospitais e unidades de pronto atendimento (upa)
- elevação da urbanização das ruas;
- oferta de cursos e treinamento em áreas de
interesse da comunidade.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF RAIMUNDA QUEIROZ SOUSA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15016692
EMEF RAIMUNDA QUEIROZ SOUSA
Infantil e Ensino Fundamental
MOJUÍ DOS CAMPOS
BAIXO AMAZONAS
URBANO
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Raimunda Queiroz, 40,9% das
pessoas questionadas consideraram regular a coleta de
lixo; 37,7% consideraram boa; 8,7%, ruim; 7,5%
responderam não usufruir da coleta de lixo e 5,2% não
souberam responder. Perguntados sobre o destino dos
resíduos produzidos e não coletados, os entrevistados
assim responderam: 32,8% disseram que há serviço de
limpeza; 30,9% disseram que o lixo é queimado; 27,7%
disseram haver caçamba para recolha do lixo; 3,9%
despejam em terreno baldio; 2% despejam na mata; 1,6%
enterram esses resíduos e 1,2% jogam o lixo em rio/ canal.
Água: Para 73,7 % das pessoas entrevistadas, o
abastecimento de água é feito por rede geral de
distribuição; para 11,5%, a água provém de poço
doméstico; 9,4%, de micro abastecimento comunitário;
4,8%, de bicão/ cacimba; 0,6%, de rio/açude/lago/ igarapé
e 0,1%, de carro pipa. Sobre o tratamento ou não da água,
as respostas foram as seguintes: 65,7% disseram que a
água é tratada; 27,6% disseram que a água é sem
tratamento e 6,7% não souberam responder. Não foram
informadas as formas de tratamento.
Esgoto: 52,3% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto; os que declararam existir assim se
expressaram: 23,4% consideraram ruim; 12,5%, regular;
7,4% não souberam responder e 4,3% consideraram boa. A
maioria (56,3%) destina dejetos em fossa séptica; 19,5%, a
céu aberto/ vala; 15,6%, em sumidouro; 7%, em rede
geral; 1,2%, em rede comunitária e 0,4%, em rio/ canal/
valão.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é de
pessoas com ensino fundamental incompleto, com 41%,
seguida dos que possuem ensino médio completo (17%);
dos que sabem ler e escrever, mas não frequentaram a
escola (14%); 11,8% não sabem ler nem escrever; 10,5%
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possuem ensino fundamental completo; 9,6% possuem
ensino médio incompleto; 4,4%, ensino superior completo;
2,2%, ensino superior incompleto e 1,3% disseram outros.
Outro dado de avaliação foi a qualidade do ensino, cujos
resultados mostraram que 42,2% consideraram bom;
38,3% consideram este item regular; 10,5%, ruim; 5,1%
afirmam não existir e 3,9% não souberam responder.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
viroses (8,2%); seguida por dengue (6,4%), problemas do
coração e diabetes, ambas com 5,3%; diarreia (5%);
problemas ósseos/articulação (3,6%); 3,2% doenças
respiratórias; verminoses e outros como, anemia; gripe;
pressão alta; colesterol; apendicite e catapora; aparecem
com índices iguais, 2,5% cada; com 2,1% cada, hepatite e
câncer; com 1,8% cada, hanseníase e problemas de pele;
0,7% doenças mentais e 0,4 % febre amarela. Ressalta-se
que o percentual de 49,1% disse não ter havido ocorrência
de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostram que 77,7% recorrem a
postos de saúde para seu atendimento; 12,5%, a hospitais
públicos; 4,7%, a médico de plano de saúde; 3,1%, à
farmácia e 2%, a hospital privado. Quanto ao atendimento
de saúde, 47,2% dos entrevistados consideram regular;
37,9%, ruim; 10,9%, bom; 2,4% afirmam não existir e
1,6% não souberam responder. Em relação ao atendimento
aos portadores de deficiências, 37,1% afirmam não existir;
27% consideraram ruim; 19,5% regular; 9,8% não
souberam responder e 6,6% consideram bom.
Quando questionados sobre a assistência social,
41,6% afirmam não existir; 22,6% consideram ruim;
17,1%, regular; 14,4% não souberam responder e 4,3%
disseram ser bom.
Habitação
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Domicílio: observa-se, nos resultados obtidos,
que 42% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno, 35,4% possuem e 22,6% não
souberam responder, dessa forma a falta de formalidade
fica visível na maioria das respostas sobre esse aspecto
questionado. Questionados sobre as características do
terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem
em área de terra firme. Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente
outros, 76,1% disseram que sua residência é própria;
11,2%, alugada; 8% receberam por posse e 4,8% disseram
que a casa é cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que a
maioria utiliza ônibus (25,7%); 17,5% andam a pé; 15,7%
utilizam moto; 13,5%, bicicleta; 11,7%, moto- táxi; 10%
carro; 2,2%, carroça/ carro de boi; 1,7%, barca/ balsa/
lancha; 1,6%, van/ Kombi e 0,3%, cavalo/ jegue/ mula.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 43% relatam que o
abastecimento de água é regular; 37,1% bom; 12,5% ruim;
3,9% não souberam responder e 3,5% afirmaram não
existir.
Urbanização das ruas: 38,8% consideraram
ruim; 25,4% afirmam não existir; 18,5% regular; 10,4%
bom e 6,9% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 68% das
respostas dos entrevistados confirmaram que nenhum dos
menores de 18 anos trabalha; 12% responderam que 02
apenas trabalham; 12% disseram que 03, ou mais, menores
trabalham; 8% dos questionados disseram 01 menor.
Quanto à renda familiar, 42,7% possuem menos de um
salário mínimo; 35,8% afirmam possuir de um a dois
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salários mínimos; 11,9% disseram não ter renda; 5,4%
possuem de dois a três salários mínimos; 2,7%, de três a
cinco salários mínimos; e 1,5%, mais de cinco salários
mínimos.
Segurança pública:
Quando entrevistados, 34,8% consideraram que
a segurança pública em Mojuí dos Campos é ruim; 34%
consideraram regular; 15,6% afirmam não existir; 10,9%
consideram boa e 4,7% não souberam responder. Tais
dados fornecem base para a inferência de que há
ocorrência de violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 80,5% disseram que sim; 17,6% disseram
que gostam parcialmente e 2% não gostam, isso chama
atenção ao fato de que apesar de todas as dificuldades, a
maioria dos moradores gosta do local onde vive. Por outro
lado, quando perguntados com que frequência a família
participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 52% responderam que
participam às vezes; 34,4% nunca participam e 13,7%
participam na maioria das vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 44% responderam talvez/ depende; 40%
participariam e 16% não.
Visão compartilhada do futuro
Para a maioria dos entrevistados (69,1%), o
aspecto mais importante é o atendimento de saúde; para
13%, é atendimento ao portador de deficiência; para 7,8%,
a qualidade de ensino; para 5,5%, cursos de qualificação
profissional; para 3,1%, assistência social e para 1,2%, o
mais importante é a creche.
Figura 13: Ações consideradas mais importantes
pelos entrevistados na área social, saúde, ensino e
qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 75,4% consideram segurança pública;
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9,4%, limpeza de ruas e terrenos; 8,2%, áreas de lazer/
esporte; 7% ,programação cultural. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
40,3% consideram mais importante a qualidade do ar;
24,4%, áreas verdes; 20,9%, arborização das ruas; 8,1%,
praias/ balneários e 6,2%, rios e lagos.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS –
PEDEOP
Identificação e Vínculo
Na Escola Raimunda Queirós de Souza, 20
professores foram entrevistados. Sendo dezesseis (16)
mulheres e quatro (4) homens. Do total, três situam-se na
faixa etária entre 18 e 30 anos, doze entre 31 e 40 anos,
quatro entre 41 e 50 anos e um entre 51 e 64 anos,
correspondendo a 15%, 60%, 20% e 5% dos entrevistados,
respectivamente.
Destes, 40% são concursados e 60% são
contratados. Do total dos entrevistados concursados, três
apresentam tempo de atuação no ensino entre 2 e 5 anos;
dois, entre 11 e 15 anos e três, entre 26 e 30 anos. Dos
contratados, somente um apresenta de 0 e 1 ano; cinco
entre 2 e 5 anos; dois de 6 e 10 anos e quatro, entre 11 e 15
anos.
Os entrevistados lecionam na educação infantil
(13,3%), no ensino fundamental (66,7%), na Educação de
Jovens e Adultos (EJA) (16,7%) e na educação especial
(3,3%). Destes, somente quatro apresentam outra atividade
na escola além do ensino. Dentre os 20 entrevistados,
quatro trabalham em outra escola.
Formação e Motivação
Em relação à formação, a maioria dos
professores apresenta como titulação, graduação completa
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(60%) e 40% incompleta. 80% realizam ou realizaram
algum curso ou programa de capacitação continuada.
Apesar de a maioria participar ou ter participado de uma
capacitação, para os entrevistados, a principal razão
limitante do aprimoramento profissional é o interesse
pessoal. Dos entrevistados, 85% desejam a oferta de cursos
que visam melhorar o desempenho das atividades.
Entretanto, 35% não se consideram aptos a participar de
cursos de educação continuada a distância, por falta de
capacitação em informática (15,4%), dificuldade de acesso
à internet (46,2%), falta de tempo (15,4%), falta de
incentivo (7,7%) e outros (15,4%). Para compreender a
motivação da atuação dos professores, diversos fatores
foram classificados como de muita importância pela
maioria dos professores, como a necessidade de recursos
didáticos para execução de práticas (85%), tempo
destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos
e práticos (55%), melhoria dos salários (95%), articulação
entre alunos, professores e gestores (60%), interesse (75%)
e desempenho (70%) dos alunos e qualificação e
atualização de conteúdos específicos (60%), infraestrutura
adequada (90%).
Pela percepção dos professores, os fatores que
motivam a atuação dos alunos, de muita importância são:
convívio social (60%), programas e/ou projetos dirigidos
aos alunos (75%), inclusão social (70%), acesso facilitado
a informações via internet (65%), aprendizado por meio de
atividades lúdicas (60%) e facilidade do deslocamento à
escola (70%). Na infraestrutura de apoio pedagógico, na
Escola Raimunda Queirós de Souza, foi citada somente a
existência de salas de aula, não havendo, portanto, a
existência de outras instalações.
Importante salientar que mesmo não havendo
uma Biblioteca/Sala de Leitura, os entrevistados
informaram a existência de um Acervo Bibliográfico, onde
100% deles classificaram o acervo insuficiente e
inadequado. Quanto ao entendimento da disciplina, 60%
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consideraram que o acervo é parcialmente adequado para
atender sua disciplina e 40 % afirmaram que não. No
material pedagógico utilizado pela escola, 100% dos
professores informaram que a escola recebe livros
didáticos pelo Plano Nacional de Livros Didáticos
(PNLD), sendo que 95% deles apontaram que estes são
selecionados pela Comissão de Professores e 5% pela
Secretaria Municipal ou Estadual. Com relação aos
critérios utilizados na escolha do material didático
selecionado, 25% optou pela adequação dos conteúdos;
1,7% disseram não saber; 21,7%, apresentação dos
conteúdos; 25%, atualidade dos conteúdos e 26,7%, a
abordagem inovadora e qualidade dos temas e conteúdos.
95% dos entrevistados utilizam os livros didáticos
adotados pela escola. Assim, para elaboração das aulas,
outras fontes foram citadas, como outros livros, revistas e
jornais, assim como informações da internet.
Na avaliação da pertinência do material didático,
40% consideraram que o material oferece questões
estimulantes para o aprendizado dos alunos, mas 95%
consideraram que o material está defasado em relação aos
processos de ensino e aprendizagem. Como fator positivo,
55% afirmaram que o material é estímulo da
multidisciplinaridade.
PLANO DE AÇÃO
- Elevar a cobertura da rede de esgoto;
- Construir estação de tratamento de esgoto;
- Implantar Plano Municipal de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos;
- Implantar nas escolas o programa de educação
ambiental;
- Criar um sistema de drenagem e manejo de
águas pluviais urbanas;
- Criar cooperativas de catadores de lixo
reciclável;
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- Elevar a porcentagem de domicílios atendidos
com água potável;
- Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivar programas como educação de jovens
e adultos (EJA);
- Oportunizar o atendimento em saúde à
população
- Criar de postos de saúde, hospitais e unidades
de pronto atendimento (UPA)
- Elevar a urbanização das ruas.
- Oportunizar melhores condições na área social,
saúde, ensino e qualificação profissional.
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Projeto Agenda Cidadã
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF DR GAMA MALCHER
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15007294
EMEIF DR GAMA MALCHER
Infantil e Ensino Fundamental
MONTE ALEGRE
BAIXO AMAZONAS
URBANO
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Dr. José Gama Malcher, 52%
das pessoas entrevistadas responderam ser regular a coleta
de lixo; 26% consideraram ruim; 12% consideraram bom e
2% não souberam responder. Quanto ao destino dos
resíduos produzidos e não coletados – de acordo com as
respostas – 94% do lixo é coletado pelo serviço realizado
por garis; 4% é coletado por caçamba de lixo e 2% do lixo
é queimado.
Água: 28% do abastecimento de água provêm
de rede geral de abastecimento, 10% provêm do
microssistema de abastecimento comunitário; 2%, do poço
doméstico e 2% provêm do carro pipa. Dos entrevistados,
82% declaram que a água é tratada e é na maioria clorada
(56,1%) e 41,5% responderam que a água é filtrada; 2,4%
disseram que a água é fervida. Esses dados mostram que,
dos entrevistados dessa escola, pouco mais de 70%
consomem água tratada, uma vez que todos possuem o
mesmo direito.
Esgoto: Quanto ao serviço de esgoto, 46% dos
entrevistados declararam não possuírem rede de esgoto;
38% consideraram o serviço de esgoto regular; 12%, bom;
2%, ruim e 2% não sabem. Com isso, a maioria (98%)
destina dejetos em fossa séptica e os outros 2% jogam os
dejetos a céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, sendo que
28% possuem ensino médio incompleto; 26% sabem ler e
escrever, mas não frequentaram a escola; 26% possuem
ensino fundamental incompleto; 16% têm ensino
fundamental completo; 12% ensino superior incompleto;
10%, ensino médio incompleto; 6%, ensino superior
completo; 2% não sabem ler nem escrever.
Saúde
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Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
dengue (37,3%); HIV (14,7%); outras viroses (14,7%);
verminose (9,3%); doenças respiratórias (8%); problemas
ósseos (4%); problemas de pele e problemas de coração
(1,3% cada); para 9,3% não houve ocorrência de doença.
Dentre os entrevistados, 80,4% recorrem a hospitais
públicos; 15,7% recorrem à farmácia e 3,9% a hospital
privado, quando precisam de atendimento médico.
Quanto ao atendimento de saúde, 54% dos
entrevistados julgam ser regular; 16%, ruim; 12% afirmam
não existir; 12% consideram bom e 6% não sabem. Em
relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
60% dos entrevistados declararam não existir; 26% não
sabe; 8% consideram regular; 4% ruim e 2% não sabem.
Quanto à assistência social, 62% dos
entrevistados afirmaram não existir; 24% não souberam
responder; 8% consideram o serviço regular; 4%, ruim e
2%, bom. Outro dado de avaliação foi a qualidade do
ensino, cujos resultados mostraram que 60% consideram
este item regular; 26% consideraram bom; 10% alegaram
não saber, igualmente com 2% cada disseram ser ruim e
não existir.
Habitação
Observa-se nos resultados que 56% dos
entrevistados não possuem documento de propriedade do
terreno; 40% possuem e 4% não souberam responder.
Dessa forma, a falta de formalidade fica visível na maioria
das respostas nesse item questionado. Questionados sobre
as características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em terra firme. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 88% dizem que a casa onde moram
é própria; 8%, cedida e 4% disseram ter adquirido por
posse.
Transporte
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Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
32,4% usam moto; 25% andam a pé; 22,1%, carro; 16,2%,
moto-táxi; 2,9%, bicicleta e 1,5%, ônibus.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde vivem, 42% consideraram regular; 38%,
bom; 14%, ruim e 6% afirmaram não existir.
Urbanização das ruas: 40% dos entrevistados
disseram ser regular; 36% afirmaram não existir; 18%
classificaram como ruim e 8%, bom.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração
de emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 80% dos
entrevistados confirmaram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; 20% responderam que dois menores
trabalham. Quanto à renda familiar, 50% recebem de 1 a 2
salários mínimos; 24% mais de 2 a 3 salários mínimos;
10% mais de 3 a 5; 8% menos de um salário mínimo; 2%
afirmaram ser sem renda.
Cultura e Lazer
Neste item, a maioria dos entrevistados (56%)
alegou ser regular o serviço de segurança pública; 18%
afirmaram não existir; 16% consideram bom; 8%
consideram ruim e 4% afirmaram não haver segurança
pública.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 86% disseram que sim; 12% disseram que
gostam parcialmente e 2% disseram não. Isso chama
atenção ao fato de que, apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando questionados com que frequência a família
participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 56% responderam nunca;
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34% participam às vezes; 10% participam na maioria das
vezes. E quando perguntados se participariam de projetos
que beneficiariam sua comunidade, 50% responderam que
não; 48%, sim e 2%, talvez/ depende.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (76%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para 8%,
qualidade de ensino.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 76% consideram a segurança pública,
16% consideram a limpeza de ruas e terrenos; 4% áreas de
lazer/esporte e 4% programações culturais. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
arborização das ruas (44%); qualidade do ar (32%); e áreas
verdes (24%).

PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nesta escola a totalidade dos docentes são
mulheres, na faixa etária variando entre 51 a 64 anos,
sendo que todas são concursadas, com tempo de trabalho
variando de 2 a 5 anos; lecionam nas séries iniciais do
ensino fundamental (62,5%); atuam em turmas
multisseriadas; não exercem outra atividade na escola e
nem lecionam em outras escolas.
Formação e Motivação
Todas as docentes cursaram uma graduação,
sendo que todas cursaram licenciatura plena. Em relação à
instituição, 57,1% cursaram em Universidades Federais,
42,9% em instituições privadas e 83,3% de forma
presencial. Quanto à formação continuada, 57,1%
responderam não ter participado de cursos de capacitação
em instituição pública municipal de forma presencial e
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consideraram plenamente adequados (42,9%) os
programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância, os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (80% regular); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município, falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (80% regular), 3º)falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola (40%
importante), falta de compromisso institucional com a
formação docente (40% pouco importante), falta de
vontade e motivação pessoal (60% pouco importante),
falta de programas de incentivos por parte das secretarias
de educação (40% importante ou muito importante, 20%
indiferente); 4º) falta de possibilidades operacionais em
função da distância, falta de tempo em função de
composição de carga horária em duas ou mais escolas
(60% regular).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (100% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
de interesse (60% importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola, temáticas novas e/ou
diversificadas, interesse pessoal, melhoria do desempenho
profissional (100% muito importante); 4º) Incentivo por
parte da Secretaria de Educação (40% muito importante,
importante).
Todos desejam a oferta de cursos, como Libras,
informática aplicada à educação, e educação especial.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos,
qualificação e atualização de conteúdos específicos,
número adequado de alunos em sala de aula, (40% muito
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importante); 2º) Recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratório (50% muito importante),
tempo destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos
teóricos e práticos (50% importante), melhores salários,
salas de aula adequadas (87,5% muito importante),
trabalhar em um só local; articulação entre alunos,
professores e gestores (75% muito importante), bom
desempenho dos alunos (62,5% muito importante),
possibilidade de assumir cargos administrativos (37,5%
pouco importante e regular), atuação em processo de
gestão participativa (50% importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural
(50% muito importante), expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar (62,5% muito
importante), estímulo da família (100% muito importante),
estímulo docente e relação professor-aluno (75% muito
importante), merenda escolar, salas de aula adequadas
(100% muito importante); 2º) convívio social (62,5%
importante), programas e/ou projetos dirigidos aos alunos
(75% muito importante), metodologia de ensino voltada
para a memorização do conteúdo (37,5% importante,
regular), integração dos espaços de cidadania escolacomunidade (62,5% muito importante), maior inclusão
social (62,5% muito importante), facilidade de acesso à
informação via internet (50% muito importante), facilidade
de acesso a contextos informacionais e de lazer (62,5%
importante), aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas (87,5% muito importante), acesso a fontes
bibliográficas variadas (62,5% muito importante),
facilidade de deslocamento para a escola (50%
importante).
Temas Transversais
Temas transversais e sua abordagem, 50% dos
professores afirmam ter recebido orientações oficiais para
o ensino de sua área/disciplina e aqueles que as receberam
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incorporam em suas aulas e trabalham algum tema
transversal em sua disciplina. São trabalhados integrados
aos conteúdos disciplinares, em parceria com outras
disciplinas, destaca-se aqui a disciplina Ciências (33,3%).
Os professores afirmaram não trabalhar temas transversais
em parceria com outras instituições. O curioso é que todos
os entrevistados alegou desconhecer o projeto político
pedagógico da escola, e por conta disso, não sabem se ele
contempla os temas transversais. 66,7% sentem-se
motivados em participar desses eventos, e a maioria dos
alunos estaria altamente motivada a participar (83,3%
alta), principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º)
Violência (doméstica, escolar, gangues, etc.) (66,7%
importante) 2º) meio ambiente da região (floresta
amazônica, biodiversidade) (42,9% alto), problemas
ambientais locais (desmatamento, enchentes, lixo,
endemias, etc.) (57,1% média), problemas ambientais
globais (42,9% média), cultura regional (música, dança,
festas, literatura, etc.), saúde do corpo e saúde mental, bem
estar social (família, religião, preconceitos, etc.), (50%
muito importante ou importante); 3º) doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (57,1% médio); 4º)
Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão,
etc.) (42,9% médio); 5º)questões étnicas (indígenas,
quilombolas, etc.) (57,1% média); 6º) violência sexual
(pedofilia, exploração sexual, etc.), equipamentos
tecnológicos e eletrônicos, cultura globalizada (hip hop,
funk, grafite, etc.), (60% muito importante); 7º) vestuário e
veículos (66,7% importante); 8º) profissão, renda e
emprego, línguas locais (oriundas das famílias tupiguarani, jê, karib) (42,9% médio). No contexto escolacomunidade os principais temas mencionados como
importantes para serem trabalhados transversalmente
foram: cultura (17,3%), meio ambiente (33,3%),
pluralidade cultural (16,7%), saúde (33,3%) ética (11,1%).
Infraestrutura de Apoio Pedagógico existente
na escola: os professores afirmaram existir apenas sala de
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aula e biblioteca para seu uso cotidiano. A maioria (36,7%)
alegou usar costumeiramente as salas de aula. Como não
existe outros espaços como: laboratórios, sala multimídia,
as questões referentes a esses itens não foram assinaladas.
Todos os entrevistados afirmaram não usar recursos de
tecnologia da informação e comunicação e não utilizam
recursos de informática e da internet como apoio às
atividades de suas disciplinas. Não há captação de projetos
pela escola, não há materiais audiovisuais de apoio
pedagógico, nunca receberam cursos de capacitação para
uso de materiais audiovisuais de apoio didático e por conta
disso, nunca usaram materiais audiovisuais. Para suprir
essa necessidade os professores produzem seu próprio
material didático com recursos disponíveis em seu
ambiente (rochas, plantas, animais, etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
adequado (71,4%). A maior parte (85,7%) afirmou que os
alunos utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de sua
disciplina.
Em referência aos livros didáticos os
professores afirmaram (100%) serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que a
comissão de professores que escolhe estes livros (100%), e
são utilizados parcialmente pelos professores (62,5%).
Além destes, outros livros são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares
(100%) e que têm como critério principal empregado para
a atualidade dos conteúdos (29,6%). O fato de
contribuírem parcialmente (100%) para o alcance dos
objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam
parcialmente (62,5%) a metodologia de ensino centrada na
memorização, e oferecerem parcialmente questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos
(87,5%), mas, não são ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação (87,5%), privilegiam conhecimentos teóricos
em relação aos conhecimentos práticos (87,5%) e estão
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parcialmente defasados em relação à dinâmica dos
processos de ensino e aprendizagem (75%), muito embora,
estimulem parcialmente a multidisciplinaridade (75%).
Os livros didáticos constituem fonte parcial de
leitura e informação para o aluno (87,5%) e, desta forma,
oferecem parcialmente estratégias para pesquisa e
aplicação dos conhecimentos (75%) e incentivam
parcialmente a busca por novas informações e
conhecimentos (87,5%), aprofundando parcialmente os
conteúdos trabalhados em sala de aula (75%), contemplam
parcialmente a realidade e os elementos culturais locais
(50%), e, estão parcialmente adequados às orientações
curriculares oficiais (87,5%).
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade de Serra
Oriental, localizada na Zona Rural do município de Monte
Alegre-Pará. Tendo como pressuposto a idealização do
Projeto de Ação Educativa com o tema: Dengue, vamos
acabar com o alto índice dizendo sim à saúde.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
comunidade de Serra Oriental sobre o vetor e a doença que
pode causar muitas mortes e incentivar atitudes de
prevenção ao mosquito da dengue.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar, os pais e familiares dos alunos
da Escola Gama Malcher e comunitários em geral.O
referido projeto teve como metodologia utilizada à
pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários
sendo distribuídos aos respectivos participantes, que
puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre
o determinado contexto socioambiental.
A pesquisa abrangeu diversas problemáticas que
afetavam os moradores no Bairro de Serra Ocidental, na
qual se detectou que a dengue foi o fator de maior
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relevância. Tendo em vista que essa doença dissemina-se
com muita rapidez devido à propagação do mosquito
Aedes Aegipit causando muitas vezes até a morte.
Neste contexto, este projeto, teve a finalidade de
conscientizar a comunidade para os riscos atribuídos a
picada do inseto, e a melhor forma de combater os focos
de acúmulo de água em recipientes propícios para a
procriação do mosquito.
No decorrer de uma semana fez-se a mobilização
para o mutirão de limpeza, coletando o lixo e realizando a
coleta seletiva, fez-se a confecção e distribuição de
panfletos informativos sobre como prevenir a dengue,
finalizando com palestra no ambiente escolar.
Espera-se que os moradores continuem
realizando medidas de prevenção ao combate a dengue e
que possam ter consciência de que preservar o nosso
ambiente evitará que o mosquito se prolifere.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF DE IGARAPE DAS PEDRAS
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15007430
EMEIF DE IGARAPE DAS PEDRAS
Infantil e Ensino Fundamental
MONTE ALEGRE
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Igarapé das Pedras, 100% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo. Com isso, o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é a queimada
(52,8%); outros despejam esses resíduos no lixão (1,9%);
na mata (43,4%) e em outros lugares (1,9%).
Água: De acordo com as respostas, 1,9% dizem
que o abastecimento é feito por poço doméstico; 26,4%
dizem que seu abastecimento provém de rio, açude, lago,
igarapé ou nascente e 71,7% de bicão/cacimba. Dos
entrevistados, 3,8% declaram que a água é tratada e a
forma de tratamento utilizada é a filtragem (100%); 96,2%
dizem que a água não recebe tratamento.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto. Com isso, 35,8% destinam
dejetos ao céu aberto; 11,3%, em fossa séptica e 52,8%,
em sumidouros.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
70,5%, seguida dos que possuem ensino fundamental
completo (22,7%); os que possuem ensino superior
completo (4,5%); e ensino superior incompleto (2,3%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
1,6%
dengue;
6,6%verminoses;
6,6%
doenças
respiratórias; 29,5% diarreia; 1,6% problemas de pele;
8,2% problemas de coração; 8,2% problemas ósseos ou de
articulação; 8,2% diabetes; 11,5% outras viroses; 18% não
souberam responder.
As declarações mostram que 8,8% das pessoas
recorrem ao porto de saúde; 88,2% recorrem ao hospital
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público; e 2,9% recorrem à farmácia. Quanto ao
atendimento de saúde 14,7% dos entrevistados consideram
regular; 5,9% consideram ruim; e 79,4% disseram não
existir. Quando questionados sobre a assistência social,
11,8% dos entrevistados testemunharam ser bom; 88,2%
relataram que não existe. Quanto ao atendimento aos
portadores de deficiência 2,9% dos entrevistados relataram
ser bom; 2,9%, regular; 2,9%, ruim; 88,2% disseram que
esse atendimento não existe e 2,9% não souberam
responder. Outro dado de avaliação foi a qualidade do
ensino, cujos resultados mostraram que 41,2%
consideraram bom; 441% consideram este item regular e
14,7% não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 52,8% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno e 47,2% possuem. Dessa forma a
falta de formalidade fica visível na maioria das respostas
sobre esse aspecto questionado. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 45,3% dizem que a casa
onde moram é própria; 35,8% dizem que sua residência é
cedida; 11,3% dizem que ter obtido a residência por posse
e 7,5%, outros.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
9,7% usam ônibus; 27,6% andam a pé; 5,9% usam
bicicleta; 5,9% carroça/carro de boi; 21,1% andam de
moto; 21,1%, carro e 8,6% utilizam cavalo/jegue/mula.
Meio Ambiente
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Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
69,8% das respostas, os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 17%
responderam que 1 apenas trabalha e 13,2% dos
questionados disseram que dois menores trabalham.
Quanto à renda familiar, 69,8% recebem menos de 1
salário mínimo; 28,3% possuem renda de 1 a 2 salários
mínimos e 1,9% de 2 a 3 salários mínimos.
Cultura e Lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
julgam não existir segurança pública. Tais dados fornecem
base para a inferência de que há ocorrência de violência
urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 83% disseram que sim e 17% disseram que
gostam parcialmente. Isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 67,9%
responderam que participam às vezes e 32,1%, na maioria
das vezes. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 49,1%
responderam talvez e 50,1% disseram que participariam.
Visão Compartilhada de Futuro
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Para a maioria dos entrevistados (56,6%), o
aspecto mais importante é a qualidade de ensino; para
1,9% são cursos de qualificação profissional; para 37,7%,
atendimento de saúde e para 3,8%, a existência de creches.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 49,1% consideram a segurança pública;
18,9%, programação cultural e 32,1%, áreas de
lazer/esporte. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 43,1% consideram mais
importantes a qualidade do ar e 56,9% as áreas verdes.
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Igarapé das
Pedras, localizada na Zona Rural do município de Monte
Alegre-Pará. Tendo como pressuposto a idealização do
Projeto de Ação Educativa da comunidade como forma de
melhor a gestão administrativa e cultural visando,
igualmente, uma gestão estratégica das organizações e do
fortalecimento da cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
comunidade Igarapé das Pedras sobre a importância da
associação na organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Igarapé das Pedras e comunitários em geral. O
referido projeto teve como metodologia utilizada à
pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários
sendo distribuídos aos respectivos participantes, que
puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre
o determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
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coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros. Igualmente, ficou evidente a importância da
organização comunitária para a reivindicação e conquistas
de todos esses serviços que, são direitos constitucionais.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF DE JUCARATEUA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15007456
EMEIF DE JUCARATEUA
Ensino Fundamental
MONTE ALEGRE
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Juçarateua, 94,1% das pessoas
questionadas responderam que o lixo produzido é
queimado; e 5,9% do lixo é queimado. ????
Água:100% dos entrevistados declararam que a
água é fornecida pela rede geral de distribuição. Dos
entrevistados, 10,3% filtram a água; 89,7% colocam cloro
na água.
Esgoto: Em relação ao destino dado aos dejetos,
50% dos entrevistados declararam que usam fossa séptica;
44,1%, sumidouro; e 5,9% despejam a céu aberto.
Educação (Escolaridade)
Quanto à educação, 44,1% sabem ler e escrever
mais nunca foram à escola; 44,1% possuem ensino
fundamental incompleto; 2,9% possuem ensino
fundamental completo; 11,8% possuem ensino médio
incompleto; 26,5% possuem ensino médio completo; 2,9%
ensino superior incompleto; 11,8% possuem ensino
superior completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
dengue (1,6%); verminoses (6,6%); doenças respiratórias
(6,6%); diarreia (29,5%); problemas de pele (1,6%);
problemas de coração (8,2%); problemas ósseos ou de
articulação (8,2%); diabetes (8,2%); outras viroses
(11,5%); 18% não souberam responder.
Questionados aonde recorrem quando precisam
de atendimento médico, as declarações mostram que 8,8%
das pessoas recorrem ao porto de saúde; 88,2% recorrem
ao hospital público; e 2,9% recorrem à farmácia. Quanto
ao atendimento de saúde 14,7% dos entrevistados
consideram regular; 5,9% consideram ruim; e 79,4%
dizem não existir. Quando questionados sobre a assistência
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social, 11,8% dos entrevistados testemunharam ser bom;
88,2% relataram que não existe. Quanto ao atendimento
aos portadores de deficiência 2,9% dos entrevistados
relataram ser bom; 2,9%, regular; 2,9%, ruim; 88,2%
disseram não existir e 2,9% não souberam responder.
Outro dado de avaliação foi a qualidade do ensino, cujos
resultados mostraram que 41,2% consideraram bom; 41%
consideram este item regular e 14,7% não souberam
responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 71,4% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno; 28,6% não tem documentação.
Questionados sobre as características do terreno, 100% dos
entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dentre outros. 94,1%
disseram que a casa onde moram é própria; já 5,9%
disseram que moram em casa cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que:
6,0% usam carro; 18,1% usam bicicleta; 30,15, ônibus;
20,5% usam moto; 4,8%, carroça/carro de boi; 2,4%,
moto-taxi; 15,7% andam a pé; 1,2% utilizam canoa/bajará;
1,2%, cavalo/jegue ou mula.
Meio Ambiente
Urbanização das ruas: 2,9% dos entrevistados
disseram ser bom; 26,5%, regular; 17,6%, ruim; 52,9%
relataram não existir.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
79,4% das respostas os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 17,6% dois
menores trabalham; e 2,9% 3 menores trabalham. Quanto à
renda familiar, 8,8% não possuem renda; 26,5% menos de
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1 salário mínimo; 38,2%, de 1 a 2 salários mínimos; 20,6%
de 2 a 3 salários mínimos; e 5,9% de 3 a 5 salários
mínimos.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que sim. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 2,9% responderam que nunca participam;
58,8 às vezes participam; e 38,2% na maioria das vezes. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 79,4% responderam sim;
5,9%, não; e 14,7%, talvez.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (79,4%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para 2,9
% o item mais importante é o atendimento aos portadores
de deficiência; para 2,9%, assistência social; para 5,9%,
creche; para 2,9%, qualidade de ensino; e para 5,9%,
cursos de qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 11,8% consideram a coleta de lixo; 2,9%,
a rede de esgoto; 38,2%, o abastecimento de água; 11,8%,
o transporte coletivo; e 35,3%, a urbanização das ruas.
Quanto ao meio ambiente 29,4% consideram importantes
as áreas de esporte e lazer; 2,9%, programação cultural;
8,8%, limpeza de ruas e terrenos; e 58,8%, a segurança
pública.
PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nestas escolas os docentes são 50% mulheres e
50% homens, de faixa etária variando entre 31 a 40 anos,
sendo que todos são concursados (100%), apresentando
estes 2 a 5 anos trabalhando a partir de concurso (100%),
lecionam nas séries iniciais do ensino fundamental (50%) e
educação infantil (50%); atuam em turmas multisseriadas e
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não exercem outra atividade na escola e nem lecionam em
outras escolas.
Formação e Motivação
A maioria dos professores cursou uma
graduação, sendo a maior parte do tipo licenciatura plena.
Em relação à instituição, 100% estudaram em instituições
privadas e de forma presencial. Quanto à formação
continuada, 50% responderam ter participado de cursos de
capacitação em instituição pública municipal de forma
presencial e consideraram plenamente adequados (50%) os
programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (50% muito importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (50% muito importante), falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(50% regular), falta de comunicação e divulgação dos
cursos na escola (50% muito importante) , falta de
compromisso institucional com a formação docente (50%
muito importante), falta de vontade e motivação pessoal
(50% muito importante), falta de programas de incentivos
por parte das secretarias de educação (50% muito
importante); 4º) falta de possibilidades operacionais em
função da distância (50% regular), falta de tempo em
função de composição de carga horária em duas ou mais
escolas (50% regular).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (100% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
de interesse (50% muito importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola (100% muito importante),
temáticas novas e/ou diversificadas (50% muito
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importante), interesse pessoal (90% muito importante),
melhoria do desempenho profissional (50% muito
importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (50% importante).
Dos entrevistados, 100% desejam a oferta de
cursos, sendo a maioria mostram preferência por Leitura e
escrita.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos
(100% muito importante), qualificação e atualização de
conteúdos específicos (100% muito importante), número
adequado de alunos em sala de aula (100% muito
importante); 2º) Recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratório (50% muito importante),
tempo destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos
teóricos e práticos (100% muito importante), melhores
salários (50% muito importante, salas de aula adequadas
(50% importante), trabalhar em um só local (50% muito
importante),articulação entre alunos, professores e gestores
(100% muito importante), bom desempenho dos alunos
(50% muito importante), possibilidade de assumir cargos
administrativos (50% regular), atuação em processo de
gestão participativa (100% importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural
(100% importante), expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar (50% muito importante),
estímulo da família (100% muito importante), estímulo
docente e relação professor-aluno (100% muito
importante), merenda escolar (90% muito importante),
salas de aula adequadas (100% muito importante); 2º)
convívio social (100% muito importante), programas e/ou
projetos dirigidos aos alunos (50% importante),
metodologia de ensino voltada para a memorização do
conteúdo (100% muito importante), integração dos espaços
de cidadania escola-comunidade (100% muito importante),
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maior inclusão social (100% muito importante), facilidade
de acesso a informação via internet (50% importante),
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer
(50% importante), aprendizado por meio de atividades
lúdicas e participativas (100% muito importante), acesso a
fontes bibliográficas variadas (100% muito importante),
facilidade de deslocamento para a escola (50% muito
importante).
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos o tema Ciências (100%).
Os professores afirmaram não trabalhar temas transversais
em parceria com outras instituições. 100% dos
entrevistados alegaram não conhecer o projeto político
pedagógico da escola, e disseram não saber se ele
contempla os temas transversais. 100% sentem-se
motivados em participar desses eventos, e a maioria dos
alunos estaria altamente motivada a participar (100% alta),
principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º)
Violência (doméstica, escolar, gangues, etc.) (50% regular)
2º) meio ambiente da região (floresta amazônica,
biodiversidade) (100% regular), problemas ambientais
locais (desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc.)
(100% regular), problemas ambientais globais (100%
regular), cultura regional (música, dança, festas, literatura,
etc.) (100% muito importante), saúde do corpo e saúde
mental (50% regular), bem estar social (família, religião,
preconceitos, etc.) (50% regular); 3º) doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (100% pouco
importante); 4º) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão, etc.) (100% pouco importante); 5º)questões

1918

étnicas (indígenas, quilombolas, etc.) (100% regular); 6º)
violência sexual (pedofilia, exploração sexual, etc.) (100%
pouco importante), equipamentos tecnológicos e
eletrônicos (50% regular), cultura globalizada (hip hop,
funk, grafite, etc.), (100% indiferente); 7º) vestuário e
veículos (100% regular); 8º) profissão, renda e emprego
(100% regular), línguas locais (oriundas das famílias tupiguarani, jê, karib) (100% indiferente). No contexto escolacomunidade os principais temas mencionados como
importantes para serem trabalhados transversalmente
foram: ética (11,1%), meio ambiente (29,6%), orientação
sexual (7,4%), pluralidade cultural (18,5%), saúde
(29,6%).
Infraestrutura de Apoio Pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria alegou usar costumeiramente as salas
de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
adequado. A maior parte afirmou que os alunos não
utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de sua
disciplina.
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Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (100%) serem recebidos via Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD) e que a Secretaria Municipal e
estadual escolhe estes livros (100%), e são utilizados
parcialmente pelos professores (100%). Além destes,
outros livros são utilizados pelos docentes no preparo das
atividades de ensino e eventos escolares (100%) e que têm
como critério principal empregado para a adequação dos
conteúdos (50%). O fato de contribuírem (100%) para o
alcance dos objetivos propostos para a sua disciplina,
reforçam parcialmente (100%) a metodologia de ensino
centrada na memorização, e oferecerem parcialmente
questões problematizadoras e estimulantes à curiosidade
dos alunos (50%), mas, são parcialmente ricos em relação
ao conteúdo e a apresentação (100%), privilegiam
parcialmente conhecimentos teóricos em relação aos
conhecimentos práticos (100%) e estão parcialmente
defasados em relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem (100%), muito embora, estimulem a
multidisciplinaridade (100%).
Os livros didáticos constituem fonte principal de
leitura e informação para o aluno (50%) e, desta forma,
oferecem parcialmente estratégias para pesquisa e
aplicação dos conhecimentos (50%) e incentivam
parcialmente a busca por novas informações e
conhecimentos (50%), aprofundando parcialmente os
conteúdos trabalhados em sala de aula (100%), não
contemplam a realidade e os elementos culturais locais
(100%), e, estão parcialmente adequados às orientações
curriculares oficiais (100%).
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Juçarateua,
localizada na Zona Rural do município de Monte AlegrePará. Tendo como pressuposto a idealização do Projeto de
Ação Educativa da comunidade como forma de melhor a
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gestão administrativa e cultural visando, igualmente, uma
gestão estratégica das organizações e do fortalecimento da
cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
comunidade Juçarateua sobre a importância da associação
na organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Juçarateua e comunitários em geral. O referido
projeto teve como metodologia utilizada à pesquisa
quantitativa, com a aplicação de questionários sendo
distribuídos aos respectivos participantes, que puderam
responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre o
determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros. Igualmente, ficou evidente a importância da
organização comunitária para a reivindicação e conquistas
de todos esses serviços que são direitos constitucionais.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF PROFA MARIA DE LOURDES SOUZA
TORRES
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15007677
EMEIF PROFA MARIA DE LOURDES
SOUZA TORRES
Ensino Fundamental
MONTE ALEGRE
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Maria de Lourdes Souza Torres,
100% das pessoas questionadas responderam não usufruir
da coleta de lixo. Com isso, o destino dos resíduos
produzidos e não coletados – de acordo com as respostas –
é a queimada (100,0%).
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por micro abastecimento comunitário (88,6%) e poço
doméstico (11,4%). Dos entrevistados, 58,6% declaram
que a água é tratada e a forma de tratamento utilizada é a
filtragem (75,6%) e clorada (24,4%). Os demais
entrevistados (35,7%) dizem que a água não recebe
tratamento.
Esgoto: Quanto a este serviço, 54,3% dos
entrevistados declararam que o esgoto do banheiro ou
sanitário é lançado em fossa séptica; 32,9% afirmaram que
lançam a céu aberto/vala e, outros (12,9%) em sumidouro.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto com
32,9%, seguida dos que possuem ensino médio incompleto
(15,7%); não sabem ler/escrever, mas não frequentaram a
escola (15,7%). Os entrevistados que frequentaram escola
pública foram 71,4%.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (32,2%); dengue (11,6%); diabetes (9,9%);
doenças respiratórias (7,4%); outras viroses (7,4%);
verminoses (5,8%); não houve caso de doenças (12,4%).
As declarações mostram que 90,0% das pessoas
recorrem ao porto de saúde; e 8,6% recorrem ao hospital
público. Quanto ao atendimento de saúde 58,6% dos
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entrevistados consideram regular. Quando questionados
sobre a assistência social (ou ações sociais), 60,0% dos
entrevistados afirmaram não existir. Quanto ao
atendimento aos portadores de deficiência 67,1% afirmam
que não existe. Outro dado de avaliação foi a qualidade do
ensino, cujos resultados mostraram que 54,3% consideram
este item regular. Os cursos de qualificação profissional
forma avaliados como não existentes por 70,0% dos
entrevistados.

Habitação
Neste quesito foram avaliadas informações a
respeito do loca de residência dos entrevistados. Cerca de
65,7% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno e apenas 27,1% possuem apenas o
recibo de compra e venda (89,5%). Dessa forma a falta de
formalidade fica visível na maioria das respostas sobre
esse aspecto questionado. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 87,1% dizem que a casa
onde moram é própria, a maioria feita de madeira (61,4%)
e as demais de alvenaria (37,1%).
Transporte
Quando questionados sobre os meios de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
usam: moto (21,8%); ônibus (21,2%); bicicleta (12,8%);
20,5% disseram que andam a pé.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, a maioria (68,6%) relata que
o abastecimento de água é feito por meio de micro
abastecimento comunitário.
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Urbanização das ruas: Para a grande maioria
dos entrevistados (38,6%) disseram que não existe
urbanização das ruas e cerca de 22,9% afirmam que a
urbanização é ruim.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração
de emprego e renda)
A maioria dos entrevistados possui mais de 10
anos de residência na comunidade (50,0%), outros
possuem de 01 a 05 anos (30,0%) e os demais (15,7%) de
05 a 10 anos. As famílias são constituídas por 02 a 03
pessoas (41,4%), de 06 ou mais pessoas (30,0%) e de 04 a
05 pessoas (28,6%). A maioria das relações estabelecidas
nessas famílias é de pai/mãe/filhos. Estas famílias possuem
entre 01 pessoa (42,9%) e de 02 a 03 pessoas (42,9%) que
trabalham. Nestas, existem 01 menor de 18 anos (24,3%),
de 04 a 05 menores de 18 anos (24,3%), sendo que a
maioria afirma não ter nenhum menor de 18 anos e que
estes confirmam que nenhum dos menores de 18 anos
trabalha (84,3%). Quanto à renda familiar, 55,7% recebem
menos de 1 salário mínimo; 20,0% possuem renda de 1 a 2
salários mínimos e 14,3% declararam que não possuem
renda. A maioria dessas rendas é oriunda de trabalho
autônomo (40,0%) e aposentadoria (25,7%).
Cultura e Lazer
Neste item foram avaliadas as opções de cultura
e lazer presente na comunidade. Os itens área de
lazer/esportes, programação cultural, limpeza de ruas e
terrenos e segurança pública foram avaliados como não
existentes por mais de 57,1% dos entrevistados.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 88,6% disseram que sim. Isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
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quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 44,3% responderam que participam às vezes
e 48,6% afirmaram que nunca participam. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 68,1% participariam.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (74,3%) o aspecto mais
importante é o atendimento da saúde, seguido da
segurança pública (68,6%), qualidade do ar (54,3%) e
abastecimento de água (47,1%).
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Igarapé das
Pedras, localizada na Zona Rural do município de Monte
Alegre-Pará. Tendo como pressuposto a idealização do
Projeto de Ação Educativa da comunidade como forma de
melhorar a gestão administrativa e cultural visando,
igualmente, a uma gestão estratégica das organizações e do
fortalecimento da cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
comunidade Igarapé das Pedras sobre a importância da
associação na organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Profa. Maria de Lourdes Souza Torres e
comunitários em geral. O referido projeto teve como
metodologia a pesquisa quantitativa, com a aplicação de
questionários sendo distribuídos aos respectivos
participantes, que puderam responder a cinquenta e três
(53) perguntas sobre o determinado contexto
socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de

1926

cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros. Igualmente, ficou evidente a importância da
organização comunitária para a reivindicação e conquistas
de todos esses serviços que, são direitos constitucionais.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF ACU DA FAZENDA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15007758
EMEF ACU DA FAZENDA
Ensino Fundamental
MONTE ALEGRE
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME

1928

DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na comunidade Açu da Fazenda, a
totalidade das pessoas questionadas respondeu não usufruir
da coleta de lixo regular. Com isso, o destino dos resíduos
produzidos e não coletados – de acordo com as respostas –
é a queimada (95%) e outros enterram esses resíduos (5%).
Em função de não haver recolhimento de lixo, não há
coleta seletiva de lixo e apenas 1,7% dos entrevistados
fazem seleção/reaproveitamento do lixo para adubo.
Água: O abastecimento de água é feito por poço
doméstico (40%) e 60% dizem que seu abastecimento
provém de rio, açude, lago, igarapé ou nascente. Dos
entrevistados, 100% declaram que a água não é tratada e as
formas de tratamento utilizadas são: filtragem (8,3%) e a
cloração (91,7%).
Esgoto: Quanto à destinação do esgoto do
banheiro/sanitário, 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto. Com isso, a maioria (73,3%)
destina dejetos ao céu aberto/vala; 1,7%, em fossa séptica
e 25%, em sumidouros. E a grande maioria (96,7%) possui
banheiro/sanitário fora da casa.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
moradores que possuem o ensino fundamental incompleto
(60%), seguida dos que possuem ensino fundamental
completo (16,7%); dos que possuem ensino médio
incompleto (10%); ensino médio completo (5%); os
possuidores de ensino superior completo (3,3%); dos que
possuem ensino superior incompleto (3,3%) e os que
sabem ler e escrever, mas não frequentaram a escola
(1,7%). A maioria (96,7%) dos entrevistados estudou em
escola pública.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (26,4%); verminoses com (26,4%) dos casos;
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doenças respiratórias (0,7%); dengue (21,5%) e outras
viroses (20,1%). Ressalta-se que o percentual de 4,9%
disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostram que 32,6% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 29,9% recorrem a
postos de saúde; 20,8% à farmácia e 16,7% a agentes
comunitários de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 91,7% dos
entrevistados consideram regular e 8,3%, ruim. Em relação
ao atendimento aos portadores de deficiências, 5% dos
entrevistados declararam ser regular; 13,3%, ruim e 81,7%
julgaram não existir.
Quando questionados sobre a assistência social,
75% dos entrevistados testemunharam não existir; 13,3% a
julgam regular; 10% ruim; 1,7% consideram bom. Outro
dado de avaliação foi a qualidade do ensino, cujos
resultados mostraram que 28,3% consideraram bom e
71,3% consideram este item regular.
Habitação
A comunidade Açu da Fazenda é composta de
famílias que residem a mais de 10 anos nesse local
(75,0%). São famílias constituídas em sua maioria por 2 a
3 pessoas (46,7%) e 4 a 5 pessoas (41,7%), onde o grau de
parentesco é pai/mãe/filho (65,0%).
A maioria (46,7%) dos entrevistados não possui
documento de propriedade do terreno; 40% possuem
documento de propriedade (sendo o título do terreno) e
13,3% não souberam responder. Dessa forma a falta de
formalidade fica visível na maioria das respostas sobre
esse aspecto questionado.
Questionados sobre as características do terreno,
100% dos entrevistados responderam que vivem em área
de terra firme. Já quando foram questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dentre outros,
60% dizem que a casa onde moram é própria; 36,7%
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dizem que sua residência é cedida e 3,3% dizem que ter
obtido a residência por posse. A maioria as residências são
de madeira (93,3%).
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
29,4% usam ônibus; 9,8% usam bicicleta; 9,1%,
carroça/carro de boi; 35,7% andam de moto; 10,5%, carro
e 5,6%, cavalo/jegue/mula.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% disseram que não
existe abastecimento de água.
Urbanização das ruas: 86,7% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 8,3%
disseram ser ruim; 3,3%, regular e 1,7% disseram ser bom.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração
de emprego e renda)
Nas famílias da comunidade, entre 2 a 3 pessoas
(55,0%) trabalham,verificou-se que 75% das respostas dos
entrevistados confirmaram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; 13,3% responderam que 1 apenas trabalha e
11,7% dos questionados disseram que dois menores
trabalham. Quanto à renda familiar, 41,7% recebem menos
de 1 salário mínimo mensal; 50% possuem renda de 1 a 2
salários mínimos mensais e 8,3% de mais 2 a 3 salários
mínimos. A origem dessas rendas é diversa entre as quais:
programas sociais (18,3%), sendo a totalidade oriunda do
programa Bolsa Família; aposentadoria pública (10,0%);
servidor em empresa pública (10,0%); autônomo (15,0%),
sendo a totalidade comerciante; a grande maioria (41,7%)
exercem outras atividades, que incluem serviços na
agricultura, dona de casa, motorista, pensionista, etc.
Segurança Pública
Segurança pública: dos entrevistados, 5%
consideram a segurança pública ruim; 3,3% julgam não
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existir; 70% regular e 21,7% bom. Tais dados fornecem
base para a inferência de que há ocorrência de violência
urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 80% disseram que sim e 20% dizem que
gostam parcialmente. Isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 71,7%
responderam que participam às vezes; 25% na maioria das
vezes e 3,3% nunca participam das atividades. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 16,7% talvez e 83,3% participariam.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (78,3%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
10,3%, o item mais importante é o atendimento aos
portadores de deficiência e 11,7%, qualidade do ensino.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 50% consideram a segurança pública;
26,7%, programação cultural; 13,3%, a limpeza de ruas e
terrenos e 10%, áreas de lazer/esporte. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
50% consideram mais importantes a qualidade do ar;
33,3%, as áreas verdes; 8,3%, a arborização de ruas e
8,3%, as praias/balneários.

PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nestas escolas a maioria dos docentes são
homens (75%) na faixa etária variando entre 18 a 40 anos,

1932

sendo que a maior parte é contratada (70%), apresentando
estes 2 a 10 anos trabalhando a partir de contrato (83,3%) e
os concursados possuem de 2 a 10 anos de serviço. Todos
lecionam nas séries iniciais do ensino fundamental. A
maioria (75%) atuam em turmas multisseriadas. A maioria
(80%) não possui outra atividade na escola e também não
lecionam em outras escolas.
Formação e Motivação
A maioria dos professores está cursando uma
graduação (87,5%), sendo a maior parte (87,5%) do tipo
licenciatura plena distribuída em cursos de história e
geografia (71,4%) e pedagogia (28,6%). Em relação à
instituição todos cursam em unidades federais e de forma
presencial. Quanto à formação continuada, a maioria
(70%) respondeu que nunca participou de cursos de
capacitação, os demais (30%) participaram em instituição
pública municipal de forma presencial e consideraram
inadequados (55,6%) aos programas das disciplinas que
lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (50% muito importante); 2º) Falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município, falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (75% importante); 3º) falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de
compromisso institucional com a formação docente, falta
de vontade e motivação pessoal (50% importante); 4º) falta
de programas de incentivos por parte das secretarias de
educação (33,3% muito importante); 5º) falta de tempo em
função de composição de carga horária em duas ou mais
escolas, falta de possibilidades operacionais em função da
distância (50% indiferente).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
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Melhoria de função/salário na escola (90% muito
importante); 2º) Interesse pessoal (80% muito importante);
3º) Melhoria do desempenho profissional (60%
importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (50% importante); 5º) oferta de eventos (cursos,
palestras, workshops, etc.) na sua área de interesse,
temáticas novas e/ou diversificadas (70% regular); 6º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (66,7% regular).
A metade dos professores manifestou o desejo
pela oferta de cursos visando um melhor desempenho de
suas atividades de ensino, principalmente em computação
(100%), a maioria (90%) julgou estar apta a participar de
curso de educação continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Melhores salários,
interesse dos alunos, salas de aula adequadas, trabalhar em
um só local (90% muito importante); 2º) articulação entre
alunos, professores e gestores, bom desempenho dos
alunos, qualificação e atualização de conteúdos
específicos, número adequado de alunos em sala de aula,
atuação em processo de gestão participativa (80% muito
importante); 3º) possibilidade de assumir cargos
administrativos (70% muito importante); 4º) tempo
destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos
e práticos (70% importante); 5º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratório
(50%
indiferente).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação
professor-aluno, merenda escolar, salas de aula adequadas
(90% muito importante); 2º) convívio social, programas
e/ou projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino
voltada para a memorização do conteúdo, integração dos
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espaços de cidadania escola-comunidade, maior inclusão
social, facilidade de acesso a informação via internet,
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer,
aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, facilidade de deslocamento para a escola
(80% muito importante); 3º) Acesso a fontes bibliográficas
variadas (50% indiferente).
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a maioria dos professores (70%) afirmam não
ter recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina e aqueles que as receberam incorporam em
suas aulas e trabalham algum tema transversal em sua
disciplina. Como temas indicados, temos, em escala de
densidade de utilização, Ética (17,6%), Saúde (17,6%) e
Pluralidade cultural (17,6%), Meio ambiente (17,6%),
Orientação sexual (17,6%) e trabalho e consumo (17,6%).
São trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Ciências (21,4%),
Matemática (14,3%), Estudos Amazônicos (14,3%),
Português (14,3%), Física (21,4%), Química (7,1%),
Línguas (7,1%). Os professores afirmaram não trabalhar
temas transversais em parceria com outras instituições. O
curioso é que todos os entrevistados alegaram desconhecer
o projeto político pedagógico da escola, e por conta disso,
não sabem se ele contempla os temas transversais. A
maioria (62,5%) afirmou que os temas trabalhados em
eventos escolares são orientados pela transversalidade,
sendo que todos desenvolvem o tema por disciplina
específica. Todos (100%) sentem-se motivados em
participar desses eventos, e a maioria dos alunos sempre
estaria motivada a participar (77,8% muito alta),
principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º)
Violência (doméstica, escolar, gangues, etc.) 2º) meio
ambiente da região (floresta amazônica, biodiversidade)
(50% importante), (50% regular), problemas ambientais
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locais (desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc.),
(50% muito importante), (50% regular) problemas
ambientais globais, cultura regional (música, dança, festas,
literatura, etc.), (50% importante e 50% regular) 3º) Saúde
(doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão, etc.)
(50% muito importante e 50% regular); 4º)questões étnicas
(indígenas, quilombolas, etc.) (100% regular); 5º)
equipamentos tecnológicos e eletrônicos, cultura
globalizada (hip hop, funk, grafite, etc) (25% importante,
50% regular e 25% pouco importante), 6º) vestuário e
veículos (62,5% pouco importante); 7º) violência sexual
(75% regular e 25% importante), 8º) profissão, renda e
emprego, línguas locais (oriundas das famílias tupiguarani, jê, karib) (25% importante, 50% muito
importante, 25% regular). No contexto escola-comunidade
os principais temas mencionados como importantes para
serem trabalhados transversalmente foram: cultura, meio
ambiente, cultura regional, pluralidade cultural (25%
cada).
Infraestrutura de Apoio Pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (80%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
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disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura, a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
adequado (83,3%), composto principalmente de: literatura
infantil (20%), literatura juvenil (20%), literatura de
autores regionais (20%), livros didáticos (20%), livros
paradidáticos (20%), jornais e revistas (20%). A maior
parte (83,3%) afirmou que os alunos não utilizam a
biblioteca como apoio aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (90%) categoricamente serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Secretaria Municipal de
Educação (66,7%) e utilizados pelos professores (88,9%).
Além destes, outros livros são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares (40%)
e que têm como critério principal empregado para a
adequação dos conteúdos (62,5%). O fato de contribuírem
em sua maior parte (80%) para o alcance dos objetivos
propostos para a sua disciplina, reforçam em sua maioria
(63,6%) a metodologia de ensino centrada na memorização
e oferecerem questões problematizadoras e estimulantes à
curiosidade dos alunos (80%), mas, não são ricos em
relação ao conteúdo e a apresentação (60%), privilegiam
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (80%) e estão defasados em relação à dinâmica
dos processos de ensino e aprendizagem (70%), muito
embora, estimulem a multidisciplinaridade (80%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (80%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(80%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (60%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (80%), mas, não contemplam a
realidade e os elementos culturais locais (50%), porém,
estão adequados às orientações curriculares oficiais (60%).
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PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade de Açu da
Fazenda, localizada na Zona Rural do município de Monte
Alegre-Pará. Tendo como pressuposto a idealização do
Projeto de Ação Educativa com o tema Água Potável:
Saúde e Qualidade de Vida à População.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
comunidade de Açu da Fazenda sobre a importância de
proceder ao tratamento de água com o hipoclorito de
sódio.
Uma vez que o Projeto de Ação Educativa teve
como público alvo: a comunidade escolar, os pais e
familiares dos alunos da Escola Açu da Fazenda e
comunitários em geral.O referido projeto teve como
metodologia utilizada à pesquisa quantitativa, com a
aplicação de questionários sendo distribuídos aos
respectivos participantes, que puderam responder a
cinquenta e três (53) perguntas sobre o determinado
contexto socioambiental.
Deste modo, os recursos materiais utilizados
foram: canetas esferográficas; papel A4, quadro branco e
pincel magnético. E os recursos humanos foram: os
acadêmicos do curso de História e Geografia da UFOPA e
Agentes Comunitários de Saúde – ACS, que no momento
da reunião, juntamente com os acadêmicos da UFOPA
realizaram uma palestra socioeducativa sobre o tratamento
da água. Na ocasião, a ACS ainda se comprometeu em
fazer a aplicação do hipoclorito de sódio durante a visita
na residência dos membros da comunidade.
Dessa maneira, este projeto visou promover
ações educativas junto à comunidade para que as pessoas
se conscientizem sobre a importância da água potável para
a vida do homem e dos demais seres vivos que habitam o
nosso planeta, uma vez que a água é uma substância
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essencial. Além disso, almejou-se identificar como o
tratamento da água estava sendo feito, bem como
avaliando a qualidade da água consumida, com o intuito de
proporcionar medidas preventivas em relação ao
tratamento da água. Tendo em vista que a água é de
fundamental importância para a sobrevivência dos seres
vivos e, portanto, é necessário que as pessoas estejam
cientes do devido tratamento que deve ser feito para que
haja qualidade da água.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF MURUMURU
Informações Básicas
Código INEP: 15007979
Escola: EMEF MURUMURU
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: MONTE ALEGRE
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Murumuru, dentre os
entrevistados quando questionados a respeito da destinação
do lixo produzido, 99,3% das pessoas responderam que o
lixo produzido é queimado; e 0,7% do lixo é enterrado.
Água:
Quando questionados sobre o
abastecimento de água, 75,7% dos entrevistados
declararam que a água consumida é fornecida pelo
microssistema de abastecimento comunitário; 20,7%
utilizam poço doméstico com fonte de abastecimento;
2,9% utilizam rio, açude, lago, igarapé ou nascente; e 0,7%
usam água da chuva armazenada em cisternas. Dentre os
entrevistados, 35,4% filtram a água; 6,2% fervem; e 58,5%
colocam cloro na água.
Esgoto: No que tange ao serviço de esgoto
sanitário, 34,3% dos entrevistados declararam que usam
fossa séptica e 65,7 depositam os dejetos produzidos a céu
aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, 3,0% dos entrevistados não
sabem ler nem escrever; 58,6% sabem ler/escrever, mas
não frequentaram a escola. Dentre os entrevistados que
frequentaram a escola, 58,6% possuem ensino fundamental
incompleto; 15,0% possuem ensino fundamental completo;
4,5% possuem ensino médio incompleto; 15,8% possuem
ensino médio completo; 3,0% ensino superior incompleto.
Outro dado relevante a respeito da avaliação foi
a qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
43,1% consideraram o ensino bom; 36,9% consideram
como regular, 2,33% ruim; 1,5% não existe; e 16,2% não
souberam responder.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram na
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Comunidade Murumuru foram: dengue (2,1%);
verminoses (2,1%); doenças respiratórias (4,8%);
leptospirose (1,6%); hepatite (22,3%); diarreia (41,5%);
problemas de coração (2,1%); problemas ósseos
e/articulações (3,7%); outras doenças (9,0%); e 10,1%
responderam que não houve casos de doenças.
Dentre os entrevistados, 82,9% das pessoas
quando acometidas de doenças recorrem ao porto de
saúde; 1,6% recorrem ao plano de saúde; 12,4% ao
hospital público; e 3,1% recorrem à farmácia. Quanto ao
atendimento de saúde, para 23,6% dos entrevistados é
bom; para 60%é regular; 12,1% consideram ruim; e para
2,9% não existe. Quando questionados sobre a assistência
social, 5,7% dos entrevistados afirmam ser boa; 25,7%
relataram ser regular; 2,1%, ruim; 65% disseram não
existir esse serviço; e 1,4% não souberam responder.
Quanto ao atendimento aos portadores de deficiência 0,7%
dos entrevistados relataram ser bom; 5,7% regular; 92,9%
disseram que o atendimento não existe e 0,7% não
souberam responder.
Habitação
No quesito habitação, verifica-se, nos resultados
obtidos, que 10,1% dos entrevistados possuem documento
de propriedade do terreno; 89,1% não tem documentação;
e 0,7% não souberam responder. Quando questionados
sobre as características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dentre outros, 97,1% afirmaram que a
casa onde moram é própria; já 1,4% moram em casa
alugada; e 1,4% moram em casa cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte mais utilizados os entrevistados responderam
que: usam carro (1,7%); usam bicicleta (14,1%); andam de
ônibus (29,9%); barco/balsa ou lancha (1,1%); moto
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(17,7%); carroça ou carro de boi (14,7%); andam a pé
(20,8%).
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 27,4% responderam ser bom
o abastecimento de água; 49,6% dizem ser regular; 20,9%
consideram ruim; 2,2% dizem não existir.
Urbanização das ruas: para 1,4% dos
entrevistados a urbanização das ruas é regular; 1,4%
consideram ruim; 97,1% relataram que não existe
urbanização das ruas.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração
de emprego e renda)
Na análise dos dados neste quesito, verifica-se
que em 89,3% das respostas dos entrevistados afirmam que
nenhum dos menores de 18 anos, em sua família, trabalha;
6,4% afirmaram que menos dois menores trabalham; 2,9%
afirmaram que de 2 a 3 menores trabalham; 1,4%
afirmaram que entre 4 ou mais menores trabalham. Quanto
à renda familiar, 0,7% não possuem renda; 51,4% possuem
renda menor que01 salário mínimo; 37,9% afirmaram que
possuem renda entre 1 a 2 salários mínimos; 9,3%
possuem renda entre2 a 3 salários mínimos; e 0,7%
possuem uma renda entre 3 a 5 salários mínimos.
Segurança Pública
Neste item, quando questionados a respeito do
serviço de segurança pública, 12,6% consideram este
serviço bom; 53,5% consideram regular; 23,5%
consideram ruim; 6,5% dizem não existir e 3,9% não
souberam responder.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 99,3% dos entrevistados afirmaram que sim;
e 0,7% gostam parcialmente. Por outro lado, quando
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perguntados com que frequência a família participa de
ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), apenas 0,7% responderam que nunca
participaram; 66,4% participam e 32,9% afirmaram que
participam na maioria das vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 77,1% afirmaram que sim; e 22,9% disseram
talvez.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (64,3%) o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
1,4% o item mais importante é o atendimento aos
portadores de deficiência; para 0,7% é a assistência social;
para 2,8% é a creche, para 4,9% é qualidade de ensino e
para 25,9%, o mais importante são os cursos de
qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 4,3% consideram a coleta de lixo; 2,9% a
rede de esgoto; 82,9% o abastecimento de água; e 10% a
urbanização das ruas. Quanto ao meio ambiente, 29%
consideram importantes as áreas de esporte e lazer; para
4,1% é a programação cultural; para 11% limpeza de ruas
e terrenos é importante e para 55,9% é a segurança
pública.
PEDEOP
Identificação e Vínculo
Na escola Murumuru a maioria dos docentes são
mulheres (75%), estes na faixa etária variando entre 30 a
64 anos, todos os docentes são concursados, apresentando
entre 6 a 10 anos trabalhando a partir de concurso,
lecionam no ensino infantil (16,7%), (33,3%) em séries
iniciais do ensino fundamental, (50%) em séries finais do
ensino fundamental.
Formação e Motivação
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A metade dos professores cursou uma graduação
(50%), sendo a totalidade destes (100%) cursaram
licenciatura plena. Em relação à instituição, 25% cursaram
a graduação em Universidades Federais, 25% em
instituições estaduais, 50% em instituições privadas e de
forma presencial. Quanto à formação continuada, 100%
responderam ter participado de cursos de capacitação de
forma presencial e consideraram adequados.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros, 50% afirmaram ser muito importante,
25% importante e 25% pouco importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (37,5% consideram importante, 37%
importante e 25% regular), falta de possibilidades
operacionais em função da distância física (25%
consideram muito importante, 37,5% importante e 12,5
pouco importante e 25% indiferente), falta de comunicação
e divulgação dos cursos na escola (25% consideram
importante, 65,5% importante, e 12,5% regular); 3º) falta
de vontade e motivação pessoal (12,5% muito importante,
12,5% importante, 25% pouco importante e 50%
indiferente), falta de programas de incentivos por parte das
secretarias de educação (62,5% muito importante, 25%
importante, 50% pouco indiferente); 4º) falta de
possibilidades operacionais em função da distância (50%
muito importante, 37,5% importante, e 12,5% pouco
importante), falta de tempo em função de composição de
carga horária em duas ou mais escolas (12,5% importante,
37,5% pouco importante e 50% indiferente).
Em escala de importância os professores
opinaram sobre as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (88,2% consideram muito
importante); 2º) oferta de eventos (cursos, palestras,
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workshops, etc.) na sua área de interesse (52,9%
consideram importante); 3º) Melhoria de função/salário na
escola (76,5% consideram muito importante), temáticas
novas e/ou diversificadas (47,1% muito importante),
interesse pessoal (76,5% muito importante), melhoria do
desempenho profissional (76,5% muito importante); 4º)
Incentivo por parte da Secretaria de Educação (52,9%
muito importante). Todos os docentes desejam a oferta de
cursos, sendo a maioria (25%) gostariam de fazer um curso
sobre Braile.
Quanto aos fatores que motivam o professor,
estes foram ordenados em escala de importância: 1º)
Interesse dos alunos (87,5% consideram muito importante,
e 12,5% importante), qualificação e atualização de
conteúdos específicos (100% muito importante), número
adequado de alunos em sala de aula (75% muito
importante, 12% importante e 12,5% regular); 2º)
Recursos didáticos para implementar práticas, inclusive
laboratório (100% consideram muito importante), tempo
destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos
e práticos (62,5% consideram muito importante, 25%
importante e 12,5% regular), melhores salários (75%
consideram muito importante, 12,5% importante, e 12,5%
regular), salas de aula adequadas (87,5% consideram
importante, 12,5% importante), trabalhar em um só local
(75% muito importante, 12,5% importante e 12,5%
regular),articulação entre alunos, professores e gestores
(87,5% muito importante e 12,5% importante), bom
desempenho dos alunos (100% muito importante),
possibilidade de assumir cargos administrativos (25%
consideraram indiferente e 75% regular), atuação em
processo de gestão participativa (25% muito importante e
75% importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno estes
foram ordenados em escala de importância: 1º) Articulação
dos conteúdos e sua relação com a realidade
socioambiental e cultural (50% muito importante, 37,5%

1946

importante, e 12,5% regular), expectativa de melhoria de
vida e trabalho com a formação escolar (62,5% muito
importante, 37,5% importante), estímulo da família (75%
muito importante e 25% importante), estímulo docente e
relação professor-aluno (75% muito importante e 25%
importante), merenda escolar (62,5% muito importante e
37,5¨% importante), salas de aula adequadas (87,5% muito
importante, e 12,5% regular); 2º) convívio social (62,5%
muito importante, 25% importante, e 12,5% pouco
importante), programas e/ou projetos dirigidos aos alunos
(87,5% muito importante, 12,5% importante), metodologia
de ensino voltada para a memorização do conteúdo (12,5%
muito importante, 50% importante, 12,5% regular e 25%
pouco importante), integração dos espaços de cidadania
escola-comunidade (62,5% muito importante, 37,5%
importante), maior inclusão social (62,5% muito
importante, 25% importante e 12,5% pouco importante),
facilidade de acesso a informação via internet (37,5%
muito importante, 50% importante e 12,5% regular),
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer
(37,5% muito importante, 50%importante e 12,5%
regular), aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas (58,8% muito importante), acesso a fontes
bibliográficas variadas (47,1% muito importante,
importante), facilidade de deslocamento para a escola
(62,5% muito importante, 37,5% importante).
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Ciências (13%),
matemática (13%), física (8,7%), biologia (4,3%). Os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
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parceria com outras instituições. 93,3% dos entrevistados
alegou conhecer o projeto político pedagógico da escola.
100% sentem-se motivados em participar desses eventos, e
a maioria dos alunos estaria altamente motivados a
participar, principalmente na seguinte escala de prioridade:
1º) meio ambiente da região (floresta amazônica,
biodiversidade) (25% muito importante, 37,5% importante,
37,5%
regular),
problemas
ambientais
locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc.) (12,5%
muito importante, 25% importante, 37,5% regular e 25%
pouco importante), problemas ambientais globais (25%
muito importante, 25% importante, e 37,5% regular e 12,
5% pouco importante), cultura regional (música, dança,
festas, literatura, etc.) (37,5% muito importante, 25%
importante, 25% regular, e 12,5% pouco importante),
saúde do corpo e saúde mental (25% muito importante,
25% importante e 50% regular), bem estar social (família,
religião, preconceitos, etc.) (12,5% muito importante,
12,5% importante, 62,5% regular e 12,5% pouco
importante); 2º) doenças sexualmente transmissíveis, sexo,
gravidez e drogas (37,5%muito importante, 12,5%
importante, 37,5% regular, 12,5% pouco importante); 3º)
Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão,
etc.) (37,5% muito importante, 50% importante e 12,5%
regular); 4º)questões étnicas (indígenas, quilombolas, etc.)
(25% muito importante, 12,5% importante, 12,% regular e
50% pouco importante); 5º) violência sexual (pedofilia,
exploração sexual, etc.) (62,5% muito importante, 37,5%
regular), equipamentos tecnológicos e eletrônicos (50%
muito importante e 50% regular), cultura globalizada (hip
hop, funk, grafite, etc.), (37,5% regular e 62,5% pouco
importante); 6º) vestuário e veículos (50% regular e 50%
indiferente); 8º) profissão, renda e emprego (75% muito
importante e 25% importante), línguas locais (oriundas das
famílias tupi-guarani, jê, karib) (1,5% importante, 12,5%
regular, 37,5 regular e 37,5% pouco importante). No
contexto escola-comunidade os principais temas
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mencionados como importantes para serem trabalhados
transversalmente foram: ética (11,1%), meio ambiente
(29,6%), orientação sexual (7,4%), pluralidade cultural
(18,5%), saúde (29,6%).
Infraestrutura de Apoio Pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (40,5%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
adequado (64,7%). A maior parte (57,1%) afirmou que os
alunos utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de sua
disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (94,1%) serem recebidos via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e que Secretaria
municipal e estadual escolhe estes livros (58,8%), e são
utilizados pelos professores (57,1%). Além destes, outros
livros são utilizados pelos docentes no preparo das
atividades de ensino e eventos escolares (43,8%) e que têm
como critério principal empregado para a adequação dos
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conteúdos (23,1%). O fato de contribuírem parcialmente
(52,9%) para o alcance dos objetivos propostos para a sua
disciplina, reforçam (60%) a metodologia de ensino
centrada na memorização, e oferecerem questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos
(64,7%), mas, são parcialmente ricos em relação ao
conteúdo e a apresentação (64,7%), privilegiam
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (70,6%) e estão parcialmente defasados em
relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem (41,2%), muito embora, estimulem
parcialmente a multidisciplinaridade (58,8%).
Os livros didáticos constituem fonte principal de
leitura e informação para o aluno (64,7%) e, desta forma,
oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos (58,8%) e incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos (47,1%), aprofundando os
conteúdos trabalhados em sala de aula (47,1%), não
contemplam a realidade e os elementos culturais locais
(58,8%), e, estão parcialmente adequados às orientações
curriculares oficiais (82,4%).
PLANO DE AÇÃO
Em uma sociedade, a educação abrange todos os
processos científicos, tecnológicos e culturais, os quais
desenvolvem um papel fundamental na formação da
sociedade e na vida de cada ser humano.
E para que essa formação cidadã seja de
qualidade e significativa para os alunos, a Escola
Murumuru, dedica-se principalmente em preparar seus
alunos, visando um desempenho pleno e capaz, tornandoos cidadãos críticos e conscientes de seu papel na
sociedade.
Pensando nisso, os acadêmicos da UFOPA, do
curso de História e Geografia 2012, juntamente com a
Escola Murumuru, no dia 14/06/2013, ás dezesseis horas,
no barracão comunitário da comunidade, realizaram, a
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terceira fase do Projeto Agenda cidadã, executando o plano
de ação. Sendo que na primeira fase da pesquisa foram
aplicados os questionários socioambientais com todas as
famílias da comunidade. Na segunda fase, foram aplicados
os questionários somente aos professores da Escola de
Ensino fundamental Murumuru.
No dia 14 de junho foi executado o plano de
ação, pois se percebe a necessidade de trabalhar
juntamente com comunidade o resultado da pesquisa. No
resultado da pesquisa constatou-se que 51,4% dos
moradores entrevistados possuem uma renda familiar de
menos de um salário mínimo mensal, que advém de
programas sociais do governo federal, Bolsa Família ou
aposentadoria.Percebeu-se ainda que, dos moradores
entrevistados 90%, são agricultores, os quais afirmaram no
decorrer da pesquisa, que a principal fonte de renda e meio
de subsistência é agricultura familiar com a produção da
farinha de mandioca.
O Plano de Ação teve uma participação
expressiva dos participantes. Muitas perguntas surgiram a
respeito da pesquisa as quais foram respondidas a medida
do possível e das informações levantadas no decorrer da
coleta de dados, durante a aplicação dos questionários
socioambiental e do Resgate da memória fases anteriores
da pesquisa Agenda Cidadã realizadas na referida
Comunidade.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF PA 254 LINHA CUMARU
Informações Básicas
Código INEP: 15008002
Escola: EMEIF PA 254 LINHA CUMARU
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: MONTE ALEGRE
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola PA 254 Linha Cumaru, 100%
das pessoas entrevistadas responderam não usufruir do
sistema de coleta de lixo, por isso o destino dos resíduos
produzidos e não coletados – de acordo com as respostas –
é a queima.
Água:
Quando questionados sobre o
abastecimento de água, 100% dos entrevistados afirmaram
que a água é obtida através de microssistema de
abastecimento comunitário. Dos entrevistados, apenas
15,4% declaram que a água recebe algum tratamento;
9,2% usam a cloração; 3,1% afirmaram que usam
filtragem; 3,1% usam a fervura e 8,4% fazem uso de
outros tratamentos.
Esgoto: Quando questionados a respeito do
serviço de esgoto, 100% dos entrevistados afirmaram não
possuir acesso à rede de esgoto, por isso a maioria (69,2%)
destina dejetos em sumidouros e 30,8% em fossas sépticas.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, ou especificamente, o grau
de escolaridade da Comunidade Pajuçara, a dominância é a
dos que possuem ensino fundamental incompleto (78,4%),
seguida dos que possuem ensino fundamental completo
(8,1%); os que não sabem ler ou escrever correspondem a
8,1%; 5,4% dos entrevistados sabem ler/escrever, mas não
frequentaram escola; os que possuem ensino médio
completo representam 4,1%; ensino médio incompleto
(1,4%); superior incompleto (1,4%) e outros níveis de
escolaridade (1,4%).
Outro dado de avaliação foi a qualidade do
ensino, cujos resultados mostraram que 100%
entrevistados consideraram a qualidade do ensino boa.
Saúde
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Os resultados da pesquisa a respeito da saúde
mostram que, nos últimos 12 meses, as doenças de maiores
ocorrências foram: viroses (53,8%), seguida por
verminoses com 22,2% dos casos; diarreia (6,8%);
problemas do coração (6,8%); dengue (2,6%); doenças
respiratórias (2,6%); hepatite (1,7%); problemas ósseos
e/ou do coração (1,7%); problemas de pele (0,9%); e
outras doenças (0,9%).
Os entrevistados (100%) afirmaram que
recorrem a postos de saúde para seu atendimento.
Quanto ao atendimento de saúde, 61,5% dos
entrevistados consideram o serviço bom; 35,4%
consideram como regular e 3,1% o julgam ruim. Em
relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
100% dos entrevistados declararam ser ruim.
Quando questionados sobre a assistência social,
92,3% dos entrevistados consideram bom; 6,2% a julgam
regular; e 1,5% afirmam não existir.
Habitação
Neste quesito observa-se que 84,6% dos
entrevistados não possuem documento de propriedade do
terreno; 13,8% possuem e 1,5% não souberam responder.
Dessa forma, a falta de formalidade fica visível na maioria
das respostas sobre esse aspecto questionado.
Questionados sobre as características do terreno, 100% dos
entrevistados responderam que vivem em áreas de terra
firme. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 98,5%
dizem que a casa onde moram é própria e 1,5%
informaram que a casa foi cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte mais utilizados os entrevistados responderam
que usam: carro (1,7%); bicicleta (14,1%); andam de
ônibus (29,9%); usam barco/balsa ou lancha (1,1%); moto
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(17,7%); carroça ou carro de boi (14,7%); andam a pé
(20,8%).
Meio ambiente
Com relação ao abastecimento de água da
comunidade, 76,9% relatam que o abastecimento de água é
bom; 20% consideram regular e 3,1% consideram ruim.
No que diz respeito à urbanização, 100% dos
entrevistados disseram que não existe urbanização das
ruas.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração
de emprego e renda)
Analisando os dados a respeito da geração de
emprego e renda, percebe-se que 83,8% dos entrevistados
confirmam que nenhum dos menores de 18 anos trabalha;
8,8% dos questionados disseram que dois menores
contribuem com a renda familiar e 7,5% responderam que
1 apenas trabalha. Quanto à renda familiar, 62,5% recebem
menos de 1 salário mínimo; 31,3% possuem renda de 1 a 2
salários mínimos; 1,3% não possuem renda; 1,3% de 2 a 3
salários mínimos e 1,3% possuem renda acima de 5
salários mínimos.
Segurança Pública
Neste item, quando questionados a respeito do
serviço de segurança pública, 100% dos entrevistados
julgam não existir segurança pública. Tais dados fornecem
base para a inferência de que há ocorrência de violência na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 98,5% disseram que sim e 1,5% disseram
que gostam parcialmente. Esses dados chamam atenção
para o fato de que, apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
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de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 76,9% responderam que participam às vezes;
21,5%, na maioria das vezes e 1,5% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 89,2%
participariam; 9,2% talvez e 1,5% não participariam.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (84,6%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
9,2% qualidade do ensino é mais importante; para 3,1% é
assistência social e 1,3% é a existência de creches.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 70,8% consideram programação cultural
e 29,2% áreas lazer/esporte. Também foram questionados
sobre o que consideram mais importante entre: áreas
ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os de seguintes:
41,5% consideram mais importantes a qualidade do ar;
38,5% os rios e lagos e 20% as áreas verdes.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 55,4% consideram a segurança pública;
24% áreas de lazer/esporte; 18,2% limpeza de ruas e
terrenos e 2,5% programação cultural. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias/balneários, rios e lagos e qualidade do ar. Os
resultados foram os seguintes: 50,4% consideram mais
importantes a qualidade do ar; 19,8% rios e lagos; 14,9% a
áreas verdes; 10,7% arborização das ruas e 4,1%
praias/balneários.

PEDEOP
Identificação e Vínculo
Na escola PA 254 LINHA CUMARU a maioria
dos docentes são mulheres (80%), na faixa etária variando
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de 18 a 40 anos, sendo que todos os docentes são
concursados, tendo entre 16 a 20 anos de trabalho a partir
de concurso, a maioria leciona nas séries finais do ensino
fundamental (57,1%), atua em turmas multisseriadas e não
exerce outra atividade na escola e nem leciona em outras
escolas.
Formação e Motivação
Todos os professores cursaram uma graduação,
exclusivamente licenciatura plena, distribuídos em cursos
de pedagogia (60%) e filosofia/matemática e
letras/português (20%). Em relação à instituição todos
cursam em Universidades Federais e de forma presencial.
Quanto à formação continuada, a maioria (80%) respondeu
ter participado de cursos de capacitação em instituição
pública federal de forma presencial e considerara
plenamente adequados (60%) os programas das disciplinas
que leciona.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (40% muito importante, 20%
importante, 20% regular e 20% pouco importante); 2º)
falta de mecanismos de cobrança, especialmente por parte
do estado e município, falta de possibilidades operacionais
em função da distância física (20% muito importante, 40%
importante e 20% pouco importante e 20% indiferente),
falta de comunicação e divulgação dos cursos na escola,
falta de compromisso institucional com a formação
docente, falta de vontade e motivação pessoal, falta de
programas de incentivos por parte das secretarias de
educação (20% muito importante, 40% regular, regular e
40% pouco importante); 4º) falta de possibilidades
operacionais em função da distância, falta de tempo em
função de composição de carga horária em duas ou mais
escolas (80% muito importante e 20% importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
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busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (20% muito importante, 20%
importante, 20% regular, e 40% indiferente); 2º) oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área de
interesse (20% muito importante, 40% importante, 20%
pouco
Melhoria de função/salário na escola, temáticas
novas e/ou diversificadas, interesse pessoal, melhoria do
desempenho profissional (60% muito importante ou
importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (40% muito importante). A maioria dos docentes
(80%) deseja a oferta de cursos, mas não indicou um curso
em específico.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos,
qualificação e atualização de conteúdos específicos,
número adequado de alunos em sala de aula, (60% muito
importante e 40% importante); 2º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratório, tempo
destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos
e práticos, melhores salários, salas de aula adequadas,
trabalhar em um só local, articulação entre alunos,
professores e gestores, bom desempenho dos alunos,
possibilidade de assumir cargos administrativos, atuação
em processo de gestão participativa (100% muito
importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação
professor-aluno, merenda escolar, salas de aula adequadas
(60% muito importante, 40% importante); 2º) convívio
social, programas e/ou projetos dirigidos aos alunos,
metodologia de ensino voltada para a memorização do
conteúdo, integração dos espaços de cidadania escola-
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comunidade, maior inclusão social, facilidade de acesso a
informação via internet, facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer, aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas, acesso a fontes
bibliográficas variadas, facilidade de deslocamento para a
escola (60% muito importante e 40% importante).
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 50% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que receberam, incorporam-nas em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
tema indicado: meio ambiente, ética, saúde, pluralidade
cultural, orientação sexual e trabalho e consumo. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Ciências (60%), seguido
de Física e Estudos Amazônicos. Os professores
afirmaram não trabalhar temas transversais em parceria
com outras instituições. O curioso é que o percentual de
50% dos entrevistados alegou desconhecer o projeto
político pedagógico da escola, e por conta disso, não sabe
se este contempla os temas transversais. Todos se sentem
motivados em participar desses eventos, e a maioria dos
alunos estariam altamente motivados a participar (60%
alta), principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º)
Violência (doméstica, escolar, gangues, etc.) 2º) meio
ambiente da região (floresta amazônica, biodiversidade),
problemas ambientais locais (desmatamento, enchentes,
lixo, endemias, etc.), problemas ambientais globais, cultura
regional (música, dança, festas, literatura, etc.), saúde do
corpo e saúde mental, bem estar social (família, religião,
preconceitos, etc.),
(60% regular); 3º) doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (60%
muito importante); 4º) Saúde (doenças crônicas, câncer,
diabetes, hipertensão, etc.) (40% importante ou regular);
5º)questões étnicas (indígenas, quilombolas, etc.) (40%
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importante); 6º) violência sexual (pedofilia, exploração
sexual, etc.), equipamentos tecnológicos e eletrônicos,
cultura globalizada (hip hop, funk, grafite, etc.), (60%
regular); 7º) vestuário e veículos (60% importante); 8º)
profissão, renda e emprego, línguas locais (oriundas das
famílias tupi-guarani, jê, karib) (40% importante ou
regular). No contexto escola-comunidade os principais
temas mencionados como importantes para serem
trabalhados transversalmente foram: meio ambiente e
saúde (33,3% cada) e orientação sexual e problemas
ambientais (16,7% cada).
Infraestrutura de Apoio Pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula para seu uso cotidiano. A
maioria (100%) alegou usar costumeiramente as salas de
aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Não se sabe se há captação de
projetos pela escola, materiais audiovisuais de apoio
pedagógico, nunca receberam cursos de capacitação para
uso de materiais audiovisuais de apoio didático e por conta
disso, nunca usaram materiais audiovisuais.
Questões que dizem respeito à biblioteca e sala
de leitura não foram respondidas logo, não se sabe se seu
acerco bibliográfico é adequado ou não.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (100%) categoricamente serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Secretaria Municipal de
Educação (66,7%) e utilizados pelos professores (80%).
Além destes, outros livros são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares
(36,4%) e que têm como critério principal empregado para
a adequação, atualidade dos conteúdos e abordagem
inovadora e qualidade dos temas e conteúdos (33,3%
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cada). O fato de contribuírem parcialmente (80%) para o
alcance dos objetivos propostos para a sua disciplina,
reforçam em sua maioria (66,7%) a metodologia de ensino
centrada na memorização e oferecerem questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos
(100%), privilegiam conhecimentos teóricos em relação
aos conhecimentos práticos (100%) e estão parcialmente
defasados em relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem (100%), muito embora, estimulem
parcialmente a multidisciplinaridade (66,7%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (66,7%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(50%) e incentivam parcialmente a busca por novas
informações e conhecimentos (66,7%), aprofundando
parcialmente os conteúdos trabalhados em sala de aula
(66,7%), mas, não contemplam a realidade e os elementos
culturais locais (66,7%), porém, estão parcialmente
adequados às orientações curriculares oficiais (100%).
PLANO DE AÇÃO
No dia dezoito de junho de 2013, realizou-se na
Escola de Ensino Fundamental de PA 254 Linha Cumaru,
na comunidade de Linha Cumaru uma palestra voltada ao
tema “Roça sem fogo”, tema este do plano de ação para
aquela comunidade, com o intuito de conscientizar os
moradores da comunidade para a preservação do meio
ambiente, ou seja, produzir sem danificá-lo. A palestra foi
ministrada pela professora da escola responsável pelo
plano de ação, de acordo com dados coletados durante a
pesquisa Diagnóstico Socioambiental (DSA) feita na
comunidade, relacionada às várias questões ambientais,
assim também como outros assuntos de interesses
coletivos.
A palestra foi divida em três momentos distintos.
No primeiro momento a professora palestrante reuniu-se
em uma sala de aula da escola com os comunitários, onde
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foram apresentados os tópicos a que estava se referindo o
plano de ação. A docente explicou para os presentes do
que se tratava o plano de ação realizado naquele dia na
comunidade.
Já no segundo momento da reunião após os
participantes terem o conhecimento do plano de ação, deuse continuidade na palestra com explicação detalhada
sobre cada tópico da pesquisa relacionada aos dados
apresentados durante a mesma. Foi somente a partir do
segundo momento que a professora palestrante explicou o
objetivo geral do plano de ação que era de conscientizar a
comunidade de plantar sem danificar o meio ambiente,
diferenciando do que foi apresentado nos dados da
pesquisa.
No terceiro momento após as discussões entre os
participantes e os esclarecimentos apresentados pela
palestrante dos tópicos coletados na pesquisa, os
comunitários ficaram ociosos com o plano de ação ao
mesmo tempo receosos para saber se a metodologia usada
iria dar certa ou iria dar em nada. Para estímulo dos alunos,
a professora conscientizou da melhor maneira possível
apresentando um vídeo de como pode ser feita uma roça
sem queimadas, com o intuito de lhes esclarecer o que foi
dito oralmente e para que eles produzam sem danos,
evitando ocorrer multas ambientais para eles, por falta de
informação.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Pariçó, do universo de pessoas
entrevistadas, 82,6% afirmaram que existe coleta de lixo e
14% das pessoas responderam não existir esse tipo de
coleta. Para 51,2% dos entrevistados essa coleta de lixo é
regular e, para 26,4%, essa coleta é boa, 15,7% afirmaram
ser ruim e 5,8% afirmaram não existir esse serviço de
coleta. O destino dos resíduos produzidos – de acordo com
as respostas – é a coleta feita por serviço de limpeza
(47,8%); queimado (42,1%); recolhido pela caçamba de
lixo (8,2%) e outros enterram esses resíduos (1,9%). Devese salientar, que 53,3% dos entrevistados realizam
seleção/reaproveitamento do lixo do quintal para adubo e,
26,7% utilizam os dejetos animais para a mesma finalidade
(adubação). O lixo produzido, segundo os entrevistados, é
acondicionado tanto em recipientes fechados (45,8%)
quanto em recipiente aberto (46,7%).
Água: Quando questionados sobre o abastecimento de
água, 67,5%dos entrevistados afirmaram que a água é
obtida através de microssistema de abastecimento
comunitário e 30,1% responderam ser feito pela rede geral
de abastecimento. Dos entrevistados, 82,9% declararam
que a água recebe tratamento e 17,1% não souberam
responder. Dentre os tratamentos utilizados na água
consumida, 76,2% usam a cloração; 18,1% afirmaram que
usam filtragem; 1,9% usam a fervura e 3,8% fazem uso de
outros tratamentos.
Esgoto: Quando questionados a respeito do destino do
esgoto do banheiro/sanitário, 77,7% dos entrevistados
afirmaram lançar em fossas sépticas, 13,2% lançam a céu
aberto/vala; 5,0% fazem uso de sumidouros e 1,7% lançam
em locais não especificados.
Educação (Escolaridade)
Quanto à educação, ou especificamente, ao grau de
escolaridade da Comunidade Pariçó, a dominância é a dos
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possuidores de ensino fundamental incompleto (46,3%),
seguida dos que possuem ensino médio completo (14,6%),
os que possuem ensino fundamental completo representam
11,4%; ensino médio incompleto representam 8,1%;
superior completo e incompleto representam 6,5%, cada, e
outros níveis de escolaridade representam 3,3%.
Os que não sabem ler ou escrever correspondem a 1,6%;
46,3% dos entrevistados sabem ler/escrever, mas não
frequentaram escola; Outro dado da avaliação foi a
qualidade do ensino, cujos resultados mostraram que
64,2% dos entrevistados consideraram a qualidade do
ensino boa, 30,0% consideram regular e 5,0% não
souberam responder.
Saúde
Os resultados da pesquisa a respeito da saúde mostram
que, nos últimos 12 meses, as doenças de maiores
ocorrências foram: viroses (20,1%), seguida por
verminoses com 13,6% dos casos e a diarreia representou
25,0%.
Em caso de doenças, 42,5% dos entrevistados afirmaram
que recorrem ao hospital público; 37,2% a postos de saúde
para seu atendimento; 9,2% procuram atendimento em
farmácias; 6,3% buscam atendimento em hospital privado
e 2,9% buscam atendimento em planos de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde na comunidade, 61,2%
dos entrevistados consideram o serviço regular; 28,1%
consideram como bom; 9,1% o julgam ruim e 1,7% não
souberam responder. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 76% dos entrevistados
declararam ser bom.
Quando questionados sobre a assistência social ou ações
sociais na comunidade, apenas 6,6% dos entrevistados
consideram bom; 23,3% a julgam regular; e 54,5%
afirmam não existir. Este dado é preocupante e ao mesmo
tempo serve para alertar sobre a ausência de políticas
assistenciais na comunidade.
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Habitação
Neste quesito observa-se que 82,6% dos entrevistados
possuem documento de propriedade do terreno; 13,2% não
possuem e 4,1% não souberam responder. Questionados
sobre as características do terreno, 93,4% dos entrevistados
responderam que vivem em áreas de terra firme, 5,0% em
áreas inundáveis e 1,7 vivem em áreas marginais. Já
quando foram questionados se a casa onde moram era
própria, cedida, alugada, dente outros, 98,3% dizem que a
casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte mais
utilizados os entrevistados responderam que usam: ônibus
(27,5%), canoa/bajara (22,3%), moto (20,4%); andam a pé
(9,3%) e carro e bicicleta 7,5%, cada uma.
Meio Ambiente
Neste quesito verificou-se que as áreas verdes da
comunidade Pariçó são consideradas boas para 55,0% dos
entrevistados e para 33,3% são consideradas regulares.
No que diz respeito à urbanização das ruas, 38,0% dos
entrevistados consideram-na regular e 31,45 afirmaram
que não existe. Da mesma forma, 40,5% dos entrevistados
consideram a arborização das ruas regular e 26,4%
afirmam que não existe.
No que tange a qualidade do ar, 72,7% consideram boa e
24,0% regular. As praias/balneários utilizados para lazer,
para 49,6% consideram bons e 37,2%, regular,
similarmente, os rios/lagos presentes na comunidade são
considerados bons por 69,7% e regular por 28,7%.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração
de emprego e renda)
Analisando os dados a respeito da geração de emprego e
renda, percebe-se que 85,1% dos entrevistados
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confirmaram que nenhum dos menores de 18 anos em sua
família trabalha e 6,6% dos questionados disseram que um
menor contribui com a renda familiar. Quanto à renda
familiar, 51,2% dos entrevistados afirmaram que entre 2 a
3 pessoas trabalham, 26,4% afirmaram que apenas 1
pessoa trabalha e 18,2% nenhuma pessoa trabalha. Desde
universo, 42,1% recebem pelo menos 1 salário mínimo;
44,6% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos; 0,8% não
possuem renda; 5,8% possuem uma renda familiar de 2 a 3
salários mínimos e 5,0% possuem renda entre 3 a 5
salários mínimos.
A origem dessas rendas é diversa: 25,6% dessa renda
advêm das aposentadorias; 23,3%, de programas sociais
(deste universo a totalidade advém do programa Bolsa
família), 21,8%, oriunda de serviço autônomo e 14,3%, de
serviço em empresa pública.
Cultura e Lazer
Neste item, quando questionados a respeito das áreas de
lazer/esportes da comunidade, 50,9% consideraram
regular; 28,9% bom; 12,4% ruim e para 5,8% não existem.
Quanto às programações culturais na comunidade, 43,0%
consideram boa, 33,1% como regular; 9,1%, ruim e 9,9%
relataram que não existe. Quando questionados quais itens
consideravam mais importantes, 55,4% apontaram a
segurança pública, 24,0%, as áreas de lazer/esportes e
18,2% a limpeza das ruas e terrenos.
Cidadania
Neste quesito foram avaliadas as principais estruturas
sociais que permitem acesso à cidadania. Quando
perguntados se gostam da comunidade onde moram,
97,5% disseram que sim e 1,7% dizem que gostam
parcialmente. Esses dados chamam atenção para o fato de
que apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam
do local onde vivem. Na busca por resolução de problemas
da comunidade, 65,3% dos entrevistados procurariam as
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lideranças comunitárias e 28,9% o poder público nas suas
diferentes esferas de poder. Relatam igualmente que
consideram a convivência na comunidade boa (64,5%) e
satisfatória (32,2%). A avaliação da Associação dos
Moradores é boa para 43,8% e regulara para 41,3%.
Cooperativas não existem para 81,8%, assim como, para
86,6% não existe Biblioteca na comunidade. A atuação
social da Igreja é avaliada como boa para 62,8% e regular
para 29,8%. As estruturas dos clubes/quadras de eventos
são avaliadas como regular para 35,5% dos entrevistados,
ruim para 24,8% e boa para 22,3%. A presença de projetos
sociais é avaliada como não existente para 44,6% e regular
para 24,0%. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 63,1%
responderam que participam às vezes; 23,4%, na maioria
das vezes e 13,5% nunca participam das atividades. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 83,5% afirmaram que
participariam.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados foram indicados grupos
de serviços/estruturas que consideravam mais importantes.
Somente poderia indicar uma opção. Para 78,7% o aspecto
mais importante é o abastecimento de água, seguido do
atendimento à saúde (76,9%); para 55,4% é a segurança
pública e a qualidade do ar foi apontada por 50,4%. Para
24,0% dos entrevistados áreas de lazer são mais
importantes. A urbanização das ruas foi indicada por
12,3%, seguido de áreas verdes, indicadas por 14,9% e a
qualidade do ensino é mais importante para 10,7% dos
avaliados.
PEDEOP
Identificação e Vínculo
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Na escola PARIÇÓ a maioria dos docentes são mulheres
(76,9%), A maioria na faixa etária variando de 31 a 40
anos (38,5%) e 18 a 30 anos (23,1%) e 41 a 50 anos
(23,1%), sendo que 75%dos docentes são concursados,
tendo entre 6 a 10 anos de trabalho (22,2%) e 16 a 20 anos
(22,2%) a partir de concurso. Os docentes lecionam nas
séries iniciais (41,2%) e finais do ensino fundamental
(41,2%), atuam em turmas multisseriadas e não exercem
outra atividade na escola (92,3%) e a totalidade não
lecionam em outras escolas.

Formação e Motivação
A maioria (69,2%) dos professores cursou uma graduação,
15,4% têm graduação incompleta e 15,4% não possuem.
Os docentes que possuem graduação fizeram
exclusivamente licenciatura plena. Em relação à instituição
onde realizaram a graduação, a maioria (92,2%) cursa em
Universidades Federais e de forma presencial. Quanto à
formação continuada, a maioria (53,8%%) respondeu não
ter participado de cursos de capacitação e, 46,2% já
participaram de capacitação em instituição pública federal
(33,3%) e estadual (33,3%), de forma presencial e
consideraram plenamente adequados (76,9%) os
programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores opinaram sobre
as
principais
razões
limitantes
ao
seu
aprimoramento/atualização profissional. Neste quesito
foram apresentados razões específicas e estes apontavam a
sua importância que variavam de MUITO IMPORTANTE,
IMPORTANTE, REGULAR, POUCO IMPORTANTE.
As avaliações dos itens são apresentadas abaixo:
1º)Falta de tempo em função de composição de carga
horária em duas ou mais escolas, foi considerado muito
importante por 30,8 % dos entrevistados, importante para
15,4% e pouco importante para 15,4%. Não sendo este
fator
um
dos
mais
importantes
para
o
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aprimoramento/atualização profissional. 2º)Falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola, foi
considerada muito importante para 61,5% dos
entrevistados, o que pode indicar que em muitas situações
há ofertas de cursos de capacitação mas, são
inadequadamente divulgados ao público alvo. 3º)Falta de
compromisso institucional com a formação docente, foi
considerado importante para 38,5% dos entrevistados,
muito importante para 23,1% e regular para 23,1%.
4º)Falta de vontade e motivação pessoal, foi avaliado
como muito importante para 38,5%. Com 23,1% cada
foram avaliados como importante e indiferentes. Fica
evidente que falta estímulos para que os docentes busquem
a capacitação para o desempenho de suas atividades
profissionais. 5º)Falta de programas de incentivos por
parte das Secretarias de Educação, foi avaliada como
muito importante por 69,2% dos entrevistados, a grande
maioria. Este resultado corrobora com a avaliação do item
4, indicando que, provavelmente, uma atuação mais
próxima e continua aos docentes estimularia mais a busca
por atualização/aprimoramento profissional.6º)Falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município, foi avaliado como muito importante e
importante, respectivamente, por 46,2% e 38,5% dos
entrevistados. Este item, igualmente aos anteriores, aponta
que um dos fatores que provocam a não
atualização/aprimoramento é a ausência do poder público.
7º)Falta de possibilidades operacionais em função da
distância física, a grande maioria dos entrevistados
avaliaram este item como muito importante (38,5%) e
importante (30,8%). Resultados que apontam que a
distância ainda é um obstáculo para a capacitação
profissional. Uma das formas de amenizar esse problema é
a realização de capacitações nas cidades polos. 8º)Falta de
recursos financeiros, foi avaliado como muito importante
por 46,2% dos entrevistados. Este item, também, foi
avaliado como importante (23,1%) e regular por (23,1%).
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Similarmente ao quesito anterior, em escala de importância
os professores opinaram sobre as principais razões que
estimulam sua busca pelo aprimoramento/atualização
profissional: Os itens Recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratórios, Tempo destinado à
disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos e
Interesse dos alunos foram avaliados como muito
importante por 69,2% dos entrevistados e como importante
para 30,8%. Os itens Articulação entre alunos, professores
e gestores, Bom desempenho dos alunos e Número
adequado de alunos em sala de aula foram considerados
pelos entrevistados como importante por 53,8%, 53,8% e
30,8%, respectivamente. Todos afirmaram que melhores
salários estimulam a busca por melhor qualificação
profissional. O item Qualificação e atualização em
conteúdo específicos foi avaliado como muito importante e
importante por 61,5% e 38,5%, respectivamente; O item
Possibilidade de assumir cargos administrativos, não é um
fator preponderante, pois foi avaliado como regular e
pouco importante, por 38,5% e 23,1%, respectivamente. O
item Diálogo com outros professores sobre questões da
disciplina foi avaliado como muito importante e
importante, respectivamente, por 46,2% e 38,5%. O item
Atuação em processo de gestão participativa foi avaliado
como muito importante, importante e regular por 30,8%
dos entrevistados. Os itens Salas de aula adequadas e
Trabalhar em um só local foram avaliados como muito
importante e importante, respectivamente, por 53,8% dos
entrevistados. A totalidade dos docentes deseja a oferta de
cursos, e o curso indicado pela maioria (37,9%) foi o de
Educação Especial.
Quanto aos fatores que motivam o aluno: os itens
Programas e/ou projetos dirigidos aos alunos, Articulação
dos conteúdos e sua relação com a realidade
socioambiental e cultural, Integração dos espaços de
cidadania Escola-Comunidade, Facilidade de acesso a
contextos informacionais e de lazer, Estímulo da família,

1971

Estímulo docente e relação professor-aluno, Facilidade de
deslocamento para a escola e Salas de aula adequadas
foram os itens avaliados com muitos importantes pelos
entrevistados (variaram de 46% a 60%). O que fica
evidente nesta avaliação é a importância da inter-relação
entre
escola-comunidade-professor-aluno-conteúdosrealidade-programas e projetos-alunos. Os itens Convívio
social, Metodologia de ensino voltada para a memorização
de conteúdos, Expectativa de melhoria de vida e trabalho
com a formação escolar, Aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas, Acesso a fontes
bibliográficas variadas e Merenda escolar foram avaliados
como importante pelos entrevistados (variaram de 46 a
62%). Na classificação por importância ficam notórias que
os itens considerados IMPORTANTES são condições que
complementam
os
itens
considerados
MUITO
IMPORTANTES e que, devem ser trabalhos mais
intensamente para se tenha escola com mais qualidade
tanto para os docentes como para os discentes.
Temas Transversais
Analogamente aos itens anteriores, foram avaliados os
temas transversais do ensino. A maioria dos professores
(61,5%) afirma terem tido acesso a orientações oficiais
para o ensino de sua área/disciplina e dentre esses, 69,2%
incorporam-nas suas aulas, as ideias e sugestões apontadas
por orientações oficiais para o ensino e a totalidade dos
docentes trabalham algum tema transversal em sua
disciplina. Os temas transversais mais utilizados são: meio
ambiente (29,4%), pluralidade cultural (23,5%),saúde
(20,6%), orientação sexual (14,7%) e ética (11,8%). São
trabalhados integrados, em sua totalidade, aos conteúdos
disciplinares da UFOPA e em parceria com outras
disciplinas (76,9%), sendo que na escala de associação de
densidade temos: Ciências (24,2%), seguido de geografia
(18,2%) e matemática, história e português, cada uma com
15,2%. Dentre os entrevistados, 53,8% afirmam conhecer
o projeto político pedagógico da escola, e curiosamente,
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destes 53,8% afirmam não saber se ele contempla os temas
transversais, e dentre os que afirmam conhecer o projeto
pedagógico (15,4%) destacam que os temas mais
utilizados são valores e ética. A maioria (53,8%) dos
entrevistados se sente altamente motivada em participar de
eventos integradores que abordassem os seguintes temas
na seguinte escala de prioridade: 1º)esporte e lazer 2º)
Doenças sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e
drogas e Cultura globalizada (hip hop, funk, grafite etc.);
3º) Violência (doméstica, escolar, gangues etc.); 4º)
Profissão, emprego e renda e cultura regional (música,
dança, festas, literatura etc.); 5º)Problemas ambientais
globais (aquecimento global, extinção de espécies etc.); 6º)
violência sexual (pedofilia, exploração sexual, etc.);7º)
vestuário e veículos (60% importante); 8º) profissão, renda
e emprego, línguas locais (oriundas das famílias tupiguarani, jê, karib) (40% importante ou regular).
Infraestrutura de Apoio Pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio pedagógico existente
na escola os professores afirmaram existir sala de aula
(44,4%), laboratório de informática (37,0%) e biblioteca
(18,5%) para seu uso cotidiano. A maioria (52,2%%) faz
uso costumeiramente das salas de aula, dos laboratórios de
informática (34,8%) e da biblioteca (13,0%). Como não
existem outros espaços além dos que já foram assinalados,
a natureza é utilizado para o desenvolvimento de práticas
didáticas. Os espaços físicos são considerados insuficientes
(76,9%) e inadequados (53,8%). Da mesma forma, os
mobiliários são insuficientes (53,8%) e inadequados
(53,8%). Os computadores do laboratório de informáticas
não estão conectados à internet (100%) e este, deveria ser
utilizado para projetos de inclusão digital.
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa Socioambiental
realizada na Escola Pariçó, localizada na Comunidade
Pariçó, localizada na Zona Rural do município de Monte
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Alegre-Pará. Tendo como pressuposto a idealização do
Projeto de Ação Educativa da comunidade como forma de
melhorar a gestão administrativa e cultural visando,
igualmente, uma gestão estratégica das organizações e do
fortalecimento da cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa, vislumbrou-se a
importância de informar aos moradores da comunidade
Pariçó sobre a importância da associação na organização e
fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público alvo: a
comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos da
Escola Pariçó e comunitários em geral. O referido projeto
teve como metodologia utilizada à pesquisa quantitativa,
com a aplicação de questionários sendo distribuídos aos
respectivos participantes, que puderam responder a
cinquenta e três (53) perguntas sobre o determinado
contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros. Igualmente, ficou evidente a importância da
organização comunitária para a reivindicação e conquistas
de todos esses serviços que, são direitos constitucionais.

1974

Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF VAI QUEM QUER
Informações Básicas
Código INEP: 15008215
Escola: EMEF VAI QUEM QUER
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: MONTE ALEGRE
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Vai-Quem-Quer, 2,4% das
pessoas questionadas responderam que o lixo produzido é
enterrado; 97,6% responderam que o lixo é queimado.
Água: 3,6% dos entrevistados declararam que a
água é fornecida pela rede geral de abastecimento; 29,1%
micro abastecimento comunitário; 66,1% poço doméstico;
0,6% bicão ou cacimba; e 0,6% rio açude, lago igarapé ou
nascente. Dos entrevistados 3,6% filtram a água; 1,2%
fervem a água; 66,7% colocam cloro na água; e 28,5%
usam outros tratamentos.
Esgoto: 18,8% dos entrevistados declararam que
usam fossa séptica; 15,2% usam sumidouro; e 66,1%
lançam o esgoto do banheiro sanitário a céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, 14,8% não sabem ler nem
escrever mais nunca foram a escola; 50,7% sabem
ler/escrever, mas não frequentaram a escola; 50,7%
possuem ensino fundamental incompleto; 11,3% possuem
ensino fundamental completo; 5,6% possuem ensino
médio incompleto; 7,0% possuem ensino médio completo;
4,9% ensino superior incompleto; 5,6% ensino superior
completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
1,8% dengue; 12,0% verminoses; 15,3% doenças
respiratórias; 1,8% hepatite; 27,8% diarreia; 33,1%
relataram outras viroses; 0,7% problemas de pele; 2,1%
problemas ósseos ou de articulações; 1,4% HIV; 1,8%
diabetes; 0,7% doenças mentais; e 0,7% dos entrevistados
responderam que não houve casos de doenças.
As declarações mostram que 64,2% das pessoas
recorrem ao posto de saúde; 0,6% recorrem ao médico do
plano de saúde; 12,1% ao hospital público; 0,6% recorrem
ao hospital privado; 1,8% recorrem à farmácia; e 20,6%
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recorrem aos agentes comunitários de saúde. Quanto ao
atendimento de saúde 8,5% dos entrevistados consideram
bom; 50,9% regular; e 40,6% consideram ruim. Quando
questionados sobre a assistência social, 100% dos
entrevistados testemunharam que este item não existe.
Quanto ao atendimento aos portadores de deficiência
100% dos entrevistados relataram que este item não existe.
Outro dado de avaliação foi a qualidade do ensino, onde os
resultados mostraram que 54,5% consideraram bom;
39,4% consideram este item regular, 4,8% ruim; e 1,2%
não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 99,4% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno; e 0,6% não souberam responder.
Questionados sobre as características do terreno, 100% dos
entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dentre outros 82,4%
dizem que a casa onde moram é própria; já 0,6% moram
em casa alugada; 1,2% moram em casa cedida e
15,8%moram em assentamentos rurais.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
1,0% usam carro; 29,5% usam bicicleta; 4,2% andam de
ônibus; 15,1% andam de moto; 13,6% usam carroça/carro
de boi; 35,6% andam a pé; 0,7% canoa/bajará; e 0,2%
andam a cavalo/jegue.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde vivem, 59,4% consideram bom; 34,3%
dizem ser regular; 5,5% consideram ruim; 0,8% não
souberam responder.
Urbanização das ruas: 99,4% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; e 0,65 não
souberam responder.

1977

Desenvolvimento Econômico e Social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
93,8% das respostas, os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 5,6% 2 menores
trabalham; e 0,7% de 2 a 3 menores trabalham. Quanto à
renda familiar, 2,4% não possuem renda; 57,6%menos de
1 salário mínimo; 35,2% de 1 a 2 salários mínimos; 3,6%
de 2 a 3 salários mínimos; e 1,2% de3 a 5 salários mínimos
mensais.
Segurança pública
Segurança pública: dos entrevistados, 6,7%
consideram bom; 49,2% consideram regular; 42,1% dizem
ser ruim; 2% dizem não existir.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 92,1% disseram que sim; 7,3% gostam
parcialmente; e 0,6% não gostam. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência a família participa de
ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc..), 2,4% responderam que nunca participam;
68,5% as vezes participam; e 29,1% na maioria das vezes.
E quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 91,5% sim; 0,6% não; e
7,9% talvez.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados 53,3% o
aspecto mais importante é a qualidade de ensino; 38,2%o
atendimento a saúde; para 1,2% o item mais importante é a
assistência social; 4,2% creche, e 3,0% cursos de
qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 4,8% consideram a coleta de lixo; 75,2%
o abastecimento de água; 8,5% o transporte coletivo; e
11,5% a urbanização das ruas. Quanto ao meio ambiente
23,0% consideram importantes áreas de esporte e lazer;
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4,8% programação cultural; 46,1% limpeza de ruas e
terrenos; e 26,1% a segurança pública.
PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nestas escolas a maioria dos docentes são
mulheres (54,5%) de faixa etária variando entre 31 a 40
anos, sendo que a maioria é concursada (100%),
apresentando estes 6 a 10 anos trabalhando a partir de
concurso (50%), lecionam nas séries iniciais do ensino
fundamental (50%) atuam em turmas multisseriadas e não
exercem outra atividade na escola e nem lecionam em
outras escolas.
Formação e Motivação
A maioria dos professores cursou uma
graduação (81,8%), sendo a maior parte (100%) do tipo
licenciatura plena. Em relação à instituição 27,3%
cursaram em unidades federais, 72,7% em instituições
privadas e de forma presencial. Quanto à formação
continuada, 81,8% responderam não ter participado de
cursos de capacitação em instituição pública municipal de
forma presencial e consideraram plenamente adequados
(45,5%) os programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (54,5% muito importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (72,2% importante), falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(63,6% importante), falta de comunicação e divulgação
dos cursos na escola (45,5% muito importante) , falta de
compromisso institucional com a formação docente
(45,5% importante), falta de vontade e motivação pessoal
(36,4% muito importante), falta de programas de
incentivos por parte das secretarias de educação (36,4%
muito importante); 4º) falta de possibilidades operacionais
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em função da distância (63,7% muito importante), falta de
tempo em função de composição de carga horária em duas
ou mais escolas (27,3% importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc.. (90,9% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc..) na sua área
de interesse (90,9% muito importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola (81,8% muito importante),
temáticas novas e/ou diversificadas (72,7% muito
importante), interesse pessoal (90,9% muito importante),
melhoria do desempenho profissional (81,8% muito
importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (72,7% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos
(54,5% importante), qualificação e atualização de
conteúdos específicos (63,6% muito importante), número
adequado de alunos em sala de aula (54,5% muito
importante), (40% muito importante); 2º) Recursos
didáticos para implementar práticas, inclusive laboratório
(63,6% muito importante), tempo destinado à disciplina
para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (54,5%
muito importante), melhores salários (90,9% muito
importante, salas de aula adequadas (63,6% importante),
trabalhar
em
um
só
local
(45,5%
muito
importante),articulação entre alunos, professores e gestores
(54,5% importante), bom desempenho dos alunos (54,5%
muito importante), possibilidade de assumir cargos
administrativos (44,5% importante), atuação em processo
de gestão participativa (54,5% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue a
escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e sua
relação com a realidade socioambiental e cultural (54,5%
importante), expectativa de melhoria de vida e trabalho
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com a formação escolar (63,6% muito importante),
estímulo da família (63,6% muito importante), estímulo
docente e relação professor-aluno (72,7% muito
importante), merenda escolar (54,5% muito importante),
salas de aula adequadas (81,8% muito importante); 2º)
convívio social (72,7% muito importante), programas e/ou
projetos dirigidos aos alunos (54,5% importante),
metodologia de ensino voltada para a memorização do
conteúdo (36,4% muito importante), integração dos
espaços de cidadania escola-comunidade (54,5% muito
importante), maior inclusão social (54,5% importante),
facilidade de acesso a informação via internet (45,5%
importante), facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer (45,5% importante), aprendizado
por meio de atividades lúdicas e participativas (54,5%
importante), acesso a fontes bibliográficas variadas (54,5%
muito importante), facilidade de deslocamento para a
escola (54,5% importante).
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 54,5% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Ciências (54,5,%). Os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições. 63,6% dos entrevistados
alegou não conhecer o projeto político pedagógico da
escola, e dizem (63,6%) que não sabem se ele contempla
os temas transversais. 63,6% sentem-se motivados em
participar desses eventos, e a maioria dos alunos estaria
altamente motivada a participar (54,5% alta),
principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º)
Violência (doméstica, escolar, gangues, etc.) (54,5%
regular) 2º) meio ambiente da região (floresta amazônica,
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biodiversidade) (36,4% pouco importante), problemas
ambientais locais (desmatamento, enchentes, lixo,
endemias, etc.) (45,5% pouco importante), problemas
ambientais globais (63,6% pouco importante), cultura
regional (música, dança, festas, literatura, etc.) (45,5%
importante), saúde do corpo e saúde mental (45,5%
importante), bem estar social (família, religião,
preconceitos, etc.) (36,4% pouco importante); 3º) doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas
(36,4% muito importante); 4º) Saúde (doenças crônicas,
câncer, diabetes, hipertensão, etc.) (45,5% regular);
5º)questões étnicas (indígenas, quilombolas, etc.) (45,5%
regular); 6º) violência sexual (pedofilia, exploração sexual,
etc.)
(45,5%
pouco
importante),
equipamentos
tecnológicos e eletrônicos (36,4% importante), cultura
globalizada (hip hop, funk, grafite, etc.), (36,4% pouco
importante); 7º) vestuário e veículos (45,5% pouco
importante); 8º) profissão, renda e emprego(36,4% muito
importante), línguas locais (oriundas das famílias tupiguarani, jê, karib) (45,5% pouco importante). No contexto
escola-comunidade os principais temas mencionados como
importantes para serem trabalhados transversalmente
foram: ética (11,1%), meio ambiente (29,6%), orientação
sexual (7,4%), pluralidade cultural (18,5%), saúde
(29,6%).
Infraestrutura de Apoio Pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (91,7%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
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audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
adequado (100%). A maior parte (71,4%) afirmou que os
alunos utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de sua
disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (90%) serem recebidos via Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD) e que a comissão de professores
escolhe estes livros (66,7%), e são utilizados pelos
professores (63,6%). Além destes, outros livros são
utilizados pelos docentes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares (100%) e que têm como critério
principal empregado para a adequação dos conteúdos
(36,8%). O fato de contribuírem (63,8%) para o alcance
dos objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam
parcialmente (54,5%) a metodologia de ensino centrada na
memorização, e oferecerem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos (54,5%), mas, são
parcialmente ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação (63,6%), privilegiam conhecimentos teóricos
em relação aos conhecimentos práticos (63,6%) e não
estão defasados em relação à dinâmica dos processos de
ensino e aprendizagem (63,6%), muito embora, estimulem
parcialmente a multidisciplinaridade (63,6%).
Os livros didáticos constituem fonte principal de
leitura e informação para o aluno (63,6%) e, desta forma,
oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos (90,6%) e incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos (54,5%), aprofundando os
conteúdos trabalhados em sala de aula (54,5%),
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contemplam parcialmente a realidade e os elementos
culturais locais (72,7%), e, estão adequados às orientações
curriculares oficiais (54,5%).
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Vai-Quem-Quer,
localizada na Zona Rural do município de Monte AlegrePará. Tendo como pressuposto a idealização do Projeto de
Ação Educativa da comunidade como forma de melhor a
gestão administrativa e cultural visando, igualmente, uma
gestão estratégica das organizações e do fortalecimento da
cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
Comunidade Vai-Quem-Quer sobre a importância da
associação na organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Vai-Quem-Quer e comunitários em geral. O
referido projeto teve como metodologia utilizada à
pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários
sendo distribuídos aos respectivos participantes, que
puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre
o determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros. Igualmente, ficou evidente a importância da
organização comunitária para a reivindicação e conquistas
de todos esses serviços que, são direitos constitucionais.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF CICERO ROCHA
Informações Básicas
Código INEP: 15008398
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

EMEF CICERO ROCHA
Infantil e Ensino Fundamental
MONTE ALEGRE
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Cícero José da Rocha 100% das
pessoas declaram não usufruir da coleta de lixo, com isso o
destino dos resíduos produzidos é queimado (100%).
Água:100% das residências é abastecida pelo
micro sistema comunitário (poço artesiano). Do total de
entrevistados, 84,6% declaram que a água não possui
tratamento e 15,4% declaram possuir tratamento, com isso
as formas de tratamento são: 84,6% outros; 9,2% é a
cloração; 3,1% a filtragem e 3,1% são fervidas.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto, com isso 69,2% destinam em
sumidouros e 30,8% jogam seus dejetos em fossas
sépticas.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
84,8%, seguida pelos que possuem o ensino médio
completo com 7,6%; não sabem ler/escrever (1,5%); os
que sabem ler/escrever mais não frequentou (1,5%); a
escola fundamental completo (1,5%); ensino superior
incompleto (1,5%) e os que possuem ensino médio
completo (1,5%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
outras viroses (53,8%); seguida por verminose com 22,2%;
verminoses 8,6%; diarreia (6,8%); problemas de coração
(6,8%); dengue (2,6%); doenças respiratórias (2,6%);
hepatite (1,7%); problemas ósseos e/ou de articulação
(1,7%) e problemas de pele com 0,9%.
As declarações mostram que 100% recorrem ao
posto de saúde quando necessitam de atendimento de
saúde.
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Quanto ao atendimento de saúde, 61,5%
declaram que este é bom; 35,4% julgam regular e 3,1%
declaram ruim. Em relação ao atendimento aos portadores
de deficiências 100% declaram que este é ruim.
Quando questionados sobre a assistência social,
93,2% dos entrevistados julgam consideram bom; 6,2%
julgam regular e 1,5% declaram não existir. Outro dado foi
a qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
100% declaram bom.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que somente 84,6% não possuem documento de
propriedade; 13,8% possuem documento de propriedade
do terreno e 1,5% não souberam responder. Questionados
sobre as características do terreno, todos os entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme (100%)
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que em
sua maioria andam a pé (27,3%); seguida pelos que usam
ônibus com 25,6%; 20,6% andam de bicicleta; 15,5%
moto; 7,1% carroça/carro de boi e 3,8% usam o carro.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 76,9% dos entrevistados
declaram ser bom; 20% julgam regular e 3,1% declaram
ruim.
Urbanização das ruas: 100% declaram não
existir a urbanização nas ruas.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 72%
dos entrevistados confirmam que nenhum dos menores de
18 anos trabalha; 16% responderam que 1 menor trabalha;
10% responderam que 2 menores trabalham; 2%
responderam que 3 ou mais menores contribuem com a
renda familiar. Quanto a renda familiar, 50,8% recebem
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menos de um salário mínimo; 30,8% de 1 a 2 salários
mínimos; 6,2% recebem mais de 2 a 3 salários mínimos;
3,1% mais de 5 salários mínimos e 1,5% de 3 a 5 salários
mínimos mensais.
Cultura e Lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
relatam não existir. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 98,5% disseram que sim e 1,5% disseram que
gostam parcialmente, mostrando assim, que apesar de
todas as dificuldades a maioria gosta do local onde vive.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc..), 76,9% responderam que
participam ás vezes; 21,5% na maioria das vezes e 1,5%
nunca participam. E quando perguntados se participariam
de projetos que beneficiariam sua comunidade, 89,2% dos
entrevistados participariam; 9,2% talvez e 1,5% não
participariam.
Visão Compartilhada do Futuro
Para a maioria dos entrevistados (84,6%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; 9,2% a
qualidade do ensino; 3,1% assistência social (ou ações
sociais) e 4,8% a existência de creche.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 70,8% dos entrevistados consideram a
programação social e 29,2% áreas de lazer/esportes.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 41,5% consideram mais importantes a
qualidade do ar; 38,5% rios e lagos e 20% as áreas verdes.
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PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nestas escolas a maioria dos docentes são
mulheres (80%) de faixa etária variando entre 31 a 40
anos, sendo que a maioria é concursada (100%),
apresentando estes 6 a 10 anos trabalhando a partir de
concurso (60%), lecionam nas séries iniciais do ensino
fundamental (66,7%) atuam em turmas multisseriadas e
não exercem outra atividade na escola e nem lecionam em
outras escolas.
Formação e Motivação
A maioria dos professores cursou uma
graduação (80%), sendo a maior parte (100%) do tipo
licenciatura plena. Em relação à instituição 20% cursaram
em unidades federais, 80% em instituições privadas e de
forma presencial. Quanto à formação continuada, 80%
responderam não ter participado de cursos de capacitação
em instituição pública municipal de forma presencial e
consideraram pouco adequados (80%) os programas das
disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (60% regular); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (60% regular) , falta de possibilidades
operacionais em função da distância física (60% regular),
falta de comunicação e divulgação dos cursos na escola
(40% importante) , falta de compromisso institucional com
a formação docente (60% regular), falta de vontade e
motivação pessoal (60% indiferente), falta de programas
de incentivos por parte das secretarias de educação (40%
importante ou regular, 20% indiferente); 4º) falta de
possibilidades operacionais em função da distância, falta
de tempo em função de composição de carga horária em
duas ou mais escolas (60% importante).
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Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc.. (60% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc..) na sua área
de interesse (60% importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola, temáticas novas e/ou
diversificadas, interesse pessoal, melhoria do desempenho
profissional (60% muito importante ou importante); 4º)
Incentivo por parte da Secretaria de Educação (40%
regular).
Todos desejam a oferta de cursos, sendo a
maioria (37,5%) cursos de alfabetização.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos,
qualificação e atualização de conteúdos específicos,
número adequado de alunos em sala de aula, (40% muito
importante); 2º) Recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratório(40% muito importante),
tempo destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos
teóricos e práticos(40% muito importante), melhores
salários, salas de aula adequadas (60% importante),
trabalhar em um só local, articulação entre alunos,
professores e gestores, bom desempenho dos alunos,
possibilidade de assumir cargos administrativos(40%
muito importante), atuação em processo de gestão
participativa (60% importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural
(40% muito importante), expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar(40% muito importante),
estímulo da família(40% muito importante), estímulo
docente (40% muito importante); relação professor-aluno
(40% regular), merenda escolar(40% muito importante) e
salas de aula adequadas (40% muito importante); 2º)
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convívio social, programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos(40% muito importante), metodologia de ensino
voltada para a memorização do conteúdo(40% muito
importante), integração dos espaços de cidadania escolacomunidade(40% muito importante), maior inclusão
social(40% muito importante), facilidade de acesso a
informação via internet(40% pouco importante), facilidade
de acesso a contextos informacionais e de lazer(40%
regular), aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas(40% muito importante), acesso a fontes
bibliográficas variadas(40% muito importante), facilidade
de deslocamento para a escola (40% regular).
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 60% dos professores afirmam não ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Ciências (38,5%). Os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições. O curioso é que todos os
entrevistados alegou desconhecer o projeto político
pedagógico da escola, e por conta disso, não sabem se ele
contempla os temas transversais. Todos se sentem
motivados em participar desses eventos, e a maioria dos
alunos estaria altamente motivada a participar (80% alta),
principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º)
Violência (doméstica, escolar, gangues, etc.) (66,7%
importante) 2º) meio ambiente da região (floresta
amazônica, biodiversidade) (80% médio), problemas
ambientais locais (desmatamento, enchentes, lixo,
endemias, etc.) (40% média), problemas ambientais
globais(40% média), cultura regional (música, dança,
festas, literatura, etc.), saúde do corpo e saúde mental, bem
estar social (família, religião, preconceitos, etc.), (50%
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muito importante ou importante); 3º) doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (60% médio); 4º)
Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão,
etc.) (60% médio); 5º)questões étnicas (indígenas,
quilombolas, etc.) (60% média); 6º) violência sexual
(pedofilia, exploração sexual, etc.), equipamentos
tecnológicos e eletrônicos, cultura globalizada (hip hop,
funk, grafite, etc.), (60% muito importante); 7º) vestuário e
veículos (66,7% importante); 8º) profissão, renda e
emprego, línguas locais (oriundas das famílias tupiguarani, jê, karib) (60% baixo). No contexto escolacomunidade os principais temas mencionados como
importantes para serem trabalhados transversalmente
foram: cultura(17,3%), meio ambiente(17,3%), cultura
regional (17,3%), pluralidade cultural (23,5%), saúde
(23,5%).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (100%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
adequado (100%), composto principalmente de: livros
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didáticos (100%). A maior parte (100%) afirmou que os
alunos não utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de
sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (60%) serem recebidos às vezes via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e que não sabem que
escolhe estes livros (60%), e são utilizados pelos
professores (80%). Além destes, outros livros são
utilizados pelos docentes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares (100%) e que têm como critério
principal empregado para a adequação dos conteúdos
(60%). O fato de contribuírem parcialmente (60%) para o
alcance dos objetivos propostos para a sua disciplina,
reforçam parcialmente (80%) a metodologia de ensino
centrada na memorização, e oferecerem parcialmente
questões problematizadoras e estimulantes à curiosidade
dos alunos (60%), mas, não são ricos em relação ao
conteúdo e a apresentação (60%), privilegiam
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (60%) e estão parcialmente defasados em relação
à dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem
(100%), muito embora, estimulem parcialmente a
multidisciplinaridade (80%).
Os livros didáticos constituem fonte parcial de
leitura e informação para o aluno (80%) e, desta forma,
oferecem parcialmente estratégias para pesquisa e
aplicação dos conhecimentos (60%) e incentivam
parcialmente a busca por novas informações e
conhecimentos (60%), aprofundando parcialmente os
conteúdos trabalhados em sala de aula (40%), contemplam
parcialmente a realidade e os elementos culturais locais
(40%), e, estão parcialmente adequados às orientações
curriculares oficiais (40%).
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Bacabal,
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localizada na Zona Rural do município de Monte AlegrePará. Tendo como pressuposto a idealização do Projeto de
Ação Educativa da comunidade como forma de melhor a
gestão administrativa e cultural visando, igualmente, uma
gestão estratégica das organizações e do fortalecimento da
cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
comunidade Bacabal sobre a importância da associação na
organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Cícero Rocha e comunitários em geral. O
referido projeto teve como metodologia utilizada à
pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários
sendo distribuídos aos respectivos participantes, que
puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre
o determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros. Igualmente, ficou evidente a importância da
organização comunitária para a reivindicação e conquistas
de todos esses serviços que, são direitos constitucionais.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Municipal Expedito Correa
Moreira, 49,1% dos entrevistados consideram o serviço de
coleta de lixo bom; 35,7% consideram regular; 12,3%
consideram ruim; 2,3% afirmaram não existir coleta de
lixo e 0,6% dos entrevistados não souberam responder. Em
relação ao destino dos resíduos produzidos, em 86,9% dos
casos o lixo é coletado pelo serviço de limpeza; 7,7% dos
entrevistados responderam que o lixo produzido é
queimado; 3,1% dizem que o lixo é enterrado e 2,6%
jogam o lixo em terrenos baldios.
Água: Dentre as pessoas entrevistadas, 38% dos
entrevistados consideram o sistema de abastecimento de
água bom; 32,3% consideram regular; 28,3% julgam ruim
e 1,4% dos entrevistados afirmaram não existir sistema de
abastecimento de água. Com isso, 77,7% dos entrevistados
recebem água da rede geral de distribuição; 16,6% dos
entrevistados dizem que possuem poço doméstico; 4,6%
recebem água de microssistemas de abastecimentos
comunitários; 0,6% pegam de carro pipa; 03% pega água
de rios, açude lago, lagoa, igarapé ou nascente e 0,3%
coletam água da chuva. Dentre as pessoas entrevistadas,
27,1% dizem usar a água sem nenhum tipo de tratamento,
40,6% fazem tratamento da água por meio de adição de
cloro; 29,4% fazem a filtragem da água e 2,9% fazem o
tratamento por meio de fervura.
Esgoto: 54,3% dos entrevistados afirmaram não
existir coleta via sistema de rede de esgoto; 26%
consideram o serviço regular; 8% consideram bom; 6,3%
dos entrevistados não souberam responder e 5,4%
consideram o serviço ruim. Com isso, os moradores
lançam seus dejetos em fossa séptica (65,1%); céu aberto
ou vala (22,6%); destinam em rede geral de esgoto (7,1%);
sumidouros (4,6%) e 0,6% lançam em rios canais ou valas.
Educação (escolaridade)
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Quanto à educação, as faixas dominantes de
escolaridade é a dos que possuem ensino fundamental
incompleto (35,1%); os que sabem ler, mas não
frequentaram a escola (35,1%); os que possuem ensino
médio completo totalizam (27,1%), seguidos dos que
possuem ensino médio incompleto (10,6%); ensino
fundamental completo (7,7%); os que não sabe ler nem
escrever (4,9%); ensino superior completo (4,6%) e ensino
superior incompleto (3,1%).
Quando questionados sobre a qualidade do
ensino, 51,4% consideram bom; 37,4% consideram
regular; 5,7% não souberam responder; 4,9% julgam ruim
e apenas 0,6% afirmam que não existe qualidade na
educação.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
dengue (28,8%); outras viroses (12,1%); diarreia (10,5%);
diabetes (8,9%); doenças respiratórias (7,4%); verminoses
(6,4%); problemas do coração (6%); problemas ósseos e de
articulação (3,3%); hepatite (3,3%); problemas de pele
(3,1%); doenças mentais (0,6%); hipertensão (0,4%);
câncer (0.4%); quebradura (0,2%); hanseníase (0,2%) e
leptospirose (0,2%). Ressalta-se que 8,8% afirmaram não
ter havido ocorrência de doença.
As análises dos dados mostram que 43,7% dos
entrevistados recorrem ao posto de saúde para o tratamento
das suas doenças; 43,4% procuram hospitais públicos; 6%
procuram o médico do plano de saúde; 4% vão à farmácia;
1,4% a hospitais privados e 1,4% procuram os agentes
comunitários de saúde. E quando questionados quanto ao
atendimento de saúde, 39,4% dos entrevistados
consideram regular; 32,6% julgam ruim; 27,1%
consideram bom e 0,9% não souberam responder.
Quando questionados sobre o atendimento aos
portadores de deficiência, 60,6% dos entrevistados
afirmam que não existe; 14,9% consideram regular; 12,9%
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consideram ruim; 7,2% consideram bom e 4,3% não
souberam responder. Quanto a assistência social, 24,5%;
dos entrevistados afirmam que não existe; 23,4% não
souberam responder; 21,7% consideram regular; 20,9%
consideram bom e 9,4% consideram ruim.
Habitação
Perguntados sobre documentação dos terrenos
onde moram, 66,9% dos entrevistados possuem documento
de propriedade do terreno; 24,9% não possuem e 8,3% não
souberam responder. Questionados sobre as características
do terreno, 100% dos entrevistados responderam que
vivem em área de terra firme. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 81,7% responderam que a casa onde
moram é própria; 8,9% disseram morar em casa alugada;
5,1% dizem que a residência é cedida; 3,4% adquiriram a
casa por posse e 0,9% residem em assentamento rural.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
usam moto (32,2%); andam a pé (18,6%); usam carro
(16%); usam moto taxi (15,4%); usam bicicleta (10,1%);
usam ônibus (3,8%); usam embarcações e lanchas (1,8%);
usam carroça ou carro de boi (1,2%); usam van ou Kombi
(1%).
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação ao
abastecimento de água na comunidade onde vivem, 38%
dos entrevistados consideram o sistema de abastecimento
de água bom; 32,3% consideram regular; 28,3% julgam
ruim e 1,4% dos entrevistados afirmaram não existir
sistema de abastecimento de água.
Urbanização das ruas: a maioria dos
entrevistados considera que a urbanização das ruas da
cidade é boa (50,6%); 37,7% consideram regular; 5,4%
dos entrevistados disseram que não existe urbanização das

1998

ruas; e 4,3% consideram ruim e 2% não souberam
responder.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração
de emprego e renda)
Analisando os dados coletados, percebe-se que
em 85,4% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 10,6%
responderam que 1 apenas trabalha; 2% dos questionados
disseram que dois menores e 2% responderam que três ou
mais menores trabalham. Quanto à renda familiar, 54,4%
responderam que vivem com renda de 1 a 2 salários
mínimos; 22% recebem menos de 1 salário mínimo; 16,9%
possuem renda de 2 a 3 salários mínimos; 4% não possuem
renda 1,1% vivem com mais de 3 a 5 salários mínimo e 0,6
vivem com mais de 5 salários mínimo.
Segurança Pública
Neste item, quando questionados a respeito da
segurança em locais públicos, 37,4% dos entrevistados
consideram bom; 31,4% consideram a segurança pública
regular; 27,1% consideram ruim e 4% dos entrevistados
afirmaram que não existe segurança publica.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 89,1% disseram que sim 8,3% responderam
que gostam parcialmente e apenas 2,6% responderam que
não gostam do lugar onde moram. Isso chama atenção ao
fato de que apesar de todas as dificuldades, os moradores
gostam do local onde vivem. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência a família participa de
ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, dentre outros), 54,4% disseram que participam às
vezes; 27,4% responderam que nunca participam e 17,1%
participam na maioria das vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 65,4% responderam que sim; 18,6% disseram
que talvez e 16% disseram que não participariam.
Visão Compartilhada de Futuro
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Para a maioria dos entrevistados (71,1%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para
17,1% o mais importante é a qualidade do ensino; para
4,6% é o atendimento ao portador de deficiência; para
2,6% dos entrevistados o mais importante é existência de
creches; para 2,3% é a assistência social e para 2,3% o
mais importante é a implementação de cursos de
qualificação profissional.
Ainda sobre o futuro, 64,3% dos entrevistados
consideram o abastecimento de água o aspecto mais
importante; 19,1% afirmam que é a coleta de lixo; para
7,4% dos entrevistados é a urbanização das ruas; 7,1%
consideram importante a existência de rede de esgoto e 2%
considera mais importante o transporte coletivo. Também
foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas verdes, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram:
43,4% dos entrevistados consideram mais importante a
qualidade do ar; para 33,4% a presença de áreas verdes;
14,2% arborização das ruas; para 5,4% o mais importante
são os rios e lagos e 2,9% consideram importante as praias
e balneários.
PEDEOP
Identificação e Vinculo
Nesta escola a maioria dos docentes são
mulheres (90%),na faixa etária de 41 a 50 anos, sendo que
todos os docentes maioria são concursados, apresentando
estes 2 a 5 anos trabalhando a partir de concurso.
Lecionam nas séries iniciais do ensino fundamental (70%)
atuam em turmas multisseriadas e não exercem outra
atividade na escola (90%) e nem lecionam em outras
escolas.
Formação e Motivação
Todos os professores cursaram na graduação o
curso de licenciatura plena (100%). Em relação à
instituição 10% cursaram em Universidades Federais, 90%
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em instituições privadas e de forma presencial. Quanto à
formação continuada, 70% responderam não ter
participado de cursos de capacitação em instituição pública
municipal de forma presencial e consideraram plenamente
adequados (66,7%) os programas das disciplinas que
lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (60% muito importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (50% muito importante), falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(66,7% muito importante), falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola (60% muito importante) ,
falta de compromisso institucional com a formação
docente (40% muito importante), falta de vontade e
motivação pessoal (50% muito importante), falta de
programas de incentivos por parte das secretarias de
educação (50% muito importante); 4º) falta de
possibilidades operacionais em função da distância (71,4%
muito importante), falta de tempo em função de
composição de carga horária em duas ou mais escolas
(50% importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc.. (100% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc..) na sua área
de interesse (80% muito importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola (80% muito importante),
temáticas novas e/ou diversificadas (70% muito
importante), interesse pessoal (90% muito importante),
melhoria do desempenho profissional (80% muito
importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (90% muito importante). Dentre os docentes,
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60% desejam a oferta de cursos, sendo a maioria (33,3%)
querem cursos relacionados à educação especial.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos
(100% muito importante), qualificação e atualização de
conteúdos específicos (70% muito importante), número
adequado de alunos em sala de aula(100% muito
importante), (40% muito importante); 2º) Recursos
didáticos para implementar práticas, inclusive laboratório
(80% muito importante), tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (70% muito
importante), melhores salários (90% muito importante,
salas de aula adequadas (90% importante), trabalhar em
um só local (70% muito importante),articulação entre
alunos, professores e gestores (60% muito importante),
bom desempenho dos alunos (80% muito importante),
possibilidade de assumir cargos administrativos (40%
regular), atuação em processo de gestão participativa (50%
importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural
(60% importante), expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar (40% muito importante),
estímulo da família (80% muito importante), estímulo
docente e relação professor-aluno (80% muito importante),
merenda escolar (90% muito importante), salas de aula
adequadas (40% muito importante); 2º) convívio social
(60% muito importante), programas e/ou projetos dirigidos
aos alunos (70% importante), metodologia de ensino
voltada para a memorização do conteúdo (40% muito
importante), integração dos espaços de cidadania escolacomunidade (40% muito importante), maior inclusão
social (40% muito importante), facilidade de acesso a
informação via internet (40% importante), facilidade de
acesso a contextos informacionais e de lazer (40%
importante), aprendizado por meio de atividades lúdicas e
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participativas (50% muito importante), acesso a fontes
bibliográficas variadas (30% muito importante, importante,
regular), facilidade de deslocamento para a escola (40%
muito importante).
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 80% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Português e História
(23,8,%). Os professores afirmaram não trabalhar temas
transversais em parceria com outras instituições. 70% dos
entrevistados alegou conhecer o projeto político
pedagógico da escola, e dizem (87,5%) que ele contempla
os temas transversais. 80% não se sentem motivados em
participar desses eventos, e a maioria dos alunos estaria
altamente motivados a participar (60% alta),
principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º)
Violência (doméstica, escolar, gangues, etc.) (70% regular)
2º) meio ambiente da região (floresta amazônica,
biodiversidade) (60% médio), problemas ambientais locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc.) (60%
média), problemas ambientais globais (80% média),
cultura regional (música, dança, festas, literatura, etc.)
(100% regular), saúde do corpo e saúde mental (70%
regular), bem estar social (família, religião, preconceitos,
etc.) (70% regular); 3º) doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (70% regular); 4º)
Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão,
etc.) (70% regular); 5º)questões étnicas (indígenas,
quilombolas, etc.) (50% regular); 6º) violência sexual
(pedofilia, exploração sexual, etc.) (70% regular),
equipamentos tecnológicos e eletrônicos (40% regular),
cultura globalizada (hip hop, funk, grafite, etc.), (80%
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muito importante); 7º) vestuário e veículos (70% regular);
8º) profissão, renda e emprego, línguas locais (oriundas
das famílias tupi-guarani, jê, karib) (70% médio). No
contexto escola-comunidade os principais temas
mencionados como importantes para serem trabalhados
transversalmente foram: ética (11,1%), meio ambiente
(29,6%), orientação sexual (7,4%), pluralidade cultural
(18,5%), saúde (29,6%).
Infraestrutura de Apoio Pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (100%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
adequado (70%). A maior parte (70%) afirmou que os
alunos não utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de
sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (90%) serem recebidos via Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD) e que a comissão de professores
escolhe estes livros (100%), e são utilizados parcialmente
pelos professores (80%). Além destes, outros livros são
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utilizados pelos docentes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares (100%) e que têm como critério
principal empregado para a adequação dos conteúdos
(31,6%). O fato de contribuírem parcialmente (80%) para
o alcance dos objetivos propostos para a sua disciplina,
reforçam parcialmente (80%) a metodologia de ensino
centrada na memorização, e oferecerem parcialmente
questões problematizadoras e estimulantes à curiosidade
dos alunos (60%), mas, não são ricos em relação ao
conteúdo e a apresentação (60%), privilegiam
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (70%) e estão parcialmente defasados em relação
à dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem (60%),
muito
embora,
estimulem
parcialmente
a
multidisciplinaridade (70%).
Os livros didáticos constituem fonte principal de
leitura e informação para o aluno (40%) e, desta forma,
oferecem parcialmente estratégias para pesquisa e
aplicação dos conhecimentos (60%) e incentivam
parcialmente a busca por novas informações e
conhecimentos (70%), aprofundando parcialmente os
conteúdos trabalhados em sala de aula (80%), contemplam
parcialmente a realidade e os elementos culturais locais
(60%), e, estão parcialmente adequados às orientações
curriculares oficiais (100%).
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Curaxi,
localizada na Zona Rural do município de Monte AlegrePará. Tendo como pressuposto a idealização do Projeto de
Ação Educativa da comunidade como forma de melhor a
gestão administrativa e cultural visando, igualmente, uma
gestão estratégica das organizações e do fortalecimento da
cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
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comunidade Curaxi sobre a importância da associação na
organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Expedito Correa Moreira e comunitários em
geral. O referido projeto teve como metodologia utilizada à
pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários
sendo distribuídos aos respectivos participantes, que
puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre
o determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros. Igualmente, ficou evidente a importância da
organização comunitária para a reivindicação e conquistas
de todos esses serviços, que são direitos constitucionais.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola São Diogo 100% das pessoas
declaram não usufruir da coleta de lixo, com isso o destino
de todos os resíduos produzidos é a queimada (100%).
Água: A maioria das residências é abastecida
pelo microssistema comunitário (92,5%), já 7,5% dos
entrevistados possuem poço doméstico. Do total de
entrevistados, 92,5% declaram que a água possui
tratamento e 7,5% declaram não possuir tratamento, com
isso as formas de tratamento é a cloração (100%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto, com isso 63,3% destinam
dejetos a céu aberto/vala; 34,2% em fossas sépticas; 1,7%
em Rio/canal/valão e 0,8% em sumidouros.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
51,7%, seguida pelo ensino médio completo com 15,8%;
ensino fundamental completo (10,8%); os que não sabem
ler e escrever (5,8%); ensino médio incompleto (5,8%);
ensino médio completo (5,8%); ensino superior incompleto
(3,3%) e o que sabem ler/escrever mais não frequentou a
escola.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
outras viroses (24,4%); seguida por problemas ósseos e/ou
de articulação com 16%; diarreia (15,6%); verminoses
(9,9%); outros (8%); doenças respiratórias (6,1%);
leptospirose (5%); dengue (3,8%); diabetes (3,1%);
problemas de pele (2,7%); problemas de coração (2,3%);
hepatite (1,9%) e câncer (0,8%). Ressalta-se que o
percentual de 0,4% disse não ter havido ocorrência de
nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
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fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostram que 65,8% recorrem ao
posto de saúde quando necessitam de atendimento de
saúde; seguido pelos que recorrem ao hospital público
(24,2%); 5% recorrem em hospitais privados e 5%
recorrem a farmácia quando necessitam de atendimento de
saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 45,8%
declaram ser bom; 41,7% julgam regular; 10,8% declaram
ser ruim e 1,7% não souberam responder. Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências 86,7% dos
entrevistados testemunham não existir; 5,8% não souberam
responder; 5% declaram ruim; 1,7% julgam regular e 0,8%
consideram bom.
Quando questionados sobre a assistência social,
55,8% dos entrevistados declaram ruim; 17,5% julgam
regular; 10,8% declaram não existir; 9,2% consideram
bom e 6,7% não souberam responder. Outro dado foi a
qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
86,7% consideram bom; 11,7% julgam regular; 0,8% ruim
e 0,8% declaram não existir.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que somente 93,3% não possuem documento de
propriedade; 5,8% possuem documento de propriedade do
terreno e 0,8% não souberam responder. Questionados
sobre as características do terreno, a maioria dos
entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme (99,2%) e 0,8% moram em áreas inundáveis
(várzeas, igapós). Já quando foram questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros,
99,2% relataram que a casa onde moram é própria e 0,8%
que a casa é cedida.
Transporte
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Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que em
sua maioria andam a pé (22,3%); seguida pelos que andam
de ônibus com 21,4%; 16% andam de moto; 14%
canoa/bajara; 13,8% andam de bicicleta; 3,5%
cavalo/jegue/mula; 3% carro; 3% barca/balsa/lancha; 3%
carroça/carro de boi; 3,2% cavalo/jegue/mula e 2,6% de
moto táxi.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 63,3% dos entrevistados
declaram bom; 29,2% julgam regular; 4,2% declaram
ruim; 2,5% não souberam responder e 0,8% declaram não
existir.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
declaram não existir.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
88,4% dos entrevistados confirmam que nenhum dos
menores de 18 anos trabalha; 8,4% responderam que
1menor trabalha e 3,2% responderam que 2 menores
contribuem com a renda familiar. Quanto à renda familiar,
62,5% recebem menos de um salário mínimo; 28,3%, de 1
a 2 salários mínimos; 3,3% recebem mais de 2 a 3 salários
mínimos; 3,3%, mais de 5 salários mínimos; 1,7%, mais de
3 a 5 salários mínimos e 0,8% não possuem renda.
Segurança Pública
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
relatam não existir. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 93,3% disseram que sim e 6,7% parcialmente,
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mostrando assim, que apesar de todas as dificuldades a
maioria gosta do local onde vive. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência a família participa de
ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 58,5% responderam que participam às vezes;
28,5% participam na maioria das vezes e 13,1% nunca
participam. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 91,7% dos
entrevistados participariam; 7,3% talvez e 0,8% não
participariam.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (79,2%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; 10,8% a
qualidade do ensino; 5% cursos de qualificação
profissional; 4,2% a existência de creche e 0,8% o
atendimento ao portados de deficiência física.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 40,8% dos entrevistados consideram a
segurança pública; 32,5% a limpeza de ruas e terrenos;
18,3% áreas de lazer/esportes e 8,3% programação
cultural. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 43,3% consideram mais
importantes a qualidade do ar; 27,5% rios e lagos; 21,7%
áreas verdes; 5% arborização de ruas e 2,5% praias e
balneários.
PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nestas escolas a maioria dos docentes são
mulheres (60%) de faixa etária variando entre 31 a 40
anos, sendo que a maioria é concursada (88,9%),
apresentando estes 6 a 10 anos trabalhando a partir de
concurso (60%), lecionam nas séries iniciais do ensino
fundamental (100%) atuam em turmas multisseriadas e não
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exercem outra atividade na escola e nem lecionam em
outras escolas.
Formação e Motivação
A maioria dos professores possui uma graduação
incompleta (70,0%), sendo a maior parte (100%) do tipo
licenciatura plena. Em relação à instituição 70% cursaram
em unidades federais, 10% em instituições privadas e de
forma presencial. Quanto à formação continuada, 60%
responderam não ter participado de cursos de capacitação
em instituição pública municipal de forma presencial e
consideraram plenamente adequados (30%) os programas
das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (90% muito importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (60% importante), falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(50% importante), falta de comunicação e divulgação dos
cursos na escola (90% muito importante), falta de
compromisso institucional com a formação docente (90%
importante), falta de vontade e motivação pessoal (70%
muito importante), falta de programas de incentivos por
parte das secretarias de educação (70% muito importante);
4º) falta de possibilidades operacionais em função da
distância (50% muito importante), falta de tempo em
função de composição de carga horária em duas ou mais
escolas (90% importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (50% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
de interesse (40% muito importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola (90% muito importante),
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temáticas novas e/ou diversificadas (40% muito
importante), interesse pessoal (100% muito importante),
melhoria do desempenho profissional (90% muito
importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (90% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos
(90% importante), qualificação e atualização de conteúdos
específicos (80% muito importante), número adequado de
alunos em sala de aula (70% muito importante), 2º)
Recursos didáticos para implementar práticas, inclusive
laboratório (100% muito importante), tempo destinado à
disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos
(100% muito importante), melhores salários (100% muito
importante, salas de aula adequadas (90% importante),
trabalhar
em
um
só
local
(90%
muito
importante),articulação entre alunos, professores e gestores
(80% importante), bom desempenho dos alunos (80 %
muito importante), possibilidade de assumir cargos
administrativos (70% importante), atuação em processo de
gestão participativa (70% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural
(70% importante), expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar (90% muito importante),
estímulo da família (70% muito importante), estímulo
docente e relação professor-aluno (70% muito importante),
merenda escolar (100% muito importante), salas de aula
adequadas (90% muito importante); 2º) convívio social
(80% muito importante), programas e/ou projetos dirigidos
aos alunos (80% importante), metodologia de ensino
voltada para a memorização do conteúdo (80% muito
importante), integração dos espaços de cidadania escolacomunidade (70% muito importante), maior inclusão
social (80% importante), facilidade de acesso a informação
via internet (90% importante), facilidade de acesso a
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contextos informacionais e de lazer (70% importante),
aprendizado por meio de atividades lúdicas e participativas
(50% importante), acesso a fontes bibliográficas variadas
(70% muito importante), facilidade de deslocamento para a
escola (80% importante).
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 90% dos professores afirmam não ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que recebem, incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Estudos Amazônicos
(28,7,%). Os professores afirmaram não trabalhar temas
transversais em parceria com outras instituições. 100% dos
entrevistados alegou conhecer o projeto político
pedagógico da escola, e dizem (80%) que ele contempla os
temas transversais. 100% sentem-se motivados em
participar desses eventos, e a maioria dos alunos estariam
altamente motivados a participar (90% alta),
principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º) Meio
Ambiente da região Floresta Amazônica, biodiversidade...)
(90% muito alto); 2º) Questões étnicas (indígenas,
quilombolas etc.) (80% muito alto), Problemas ambientais
locais (desmatamento, enchentes, lixo, endemias etc.)
(80% muito alto), Problemas ambientais globais
(aquecimento global, extinção de espécies etc.) (80%
muito alto), Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão etc.), (80% muito alto), Saúde do corpo e
saúde mental (80% muito importante); 3º) Doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (70%
muito importante), Profissão, emprego e renda (70%
muito importante), 4º) Bem estar social (família, religião,
preconceitos etc.) (60% muito importante), Violência
(doméstica, escolar, gangues etc.) (60% muito importante),
Violência sexual (pedofilia, exploração sexual etc.) (60%
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muito importante); 5º) Esportes e lazer (50% muito
importante); 6º) Equipamentos tecnológicos e eletrônicos
(40%muito importante); 7º) Línguas locais (oriundas das
famílias linguísticas tupi-guarani, jê, karib) (30% muito
importante).
Infraestrutura de Apoio Pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (91,7%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de sua disciplina. Não há
captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acervo bibliográfico não é
adequado. A maior parte (71,4%) afirmou que os alunos
utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de sua
disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (90%) serem recebidos via Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD) e que a comissão de professores
escolhe estes livros (66,7%), e são utilizados pelos
professores (63,6%). Além destes, outros livros são
utilizados pelos docentes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares (100%) e que têm como critério
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principal empregado para a adequação dos conteúdos
(36,8%). O fato de contribuírem (63,8%) para o alcance
dos objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam
parcialmente (54,5%) a metodologia de ensino centrada na
memorização, e oferecerem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos (54,5%), mas, são
parcialmente ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação (63,6%), privilegiam conhecimentos teóricos
em relação aos conhecimentos práticos (63,6%) e não
estão defasados em relação à dinâmica dos processos de
ensino e aprendizagem (63,6%), muito embora, estimulem
parcialmente a multidisciplinaridade (63,6%).
Os livros didáticos constituem fonte principal de
leitura e informação para o aluno (63,6%) e, desta forma,
oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos (90,6%) e incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos (54,5%), aprofundando os
conteúdos trabalhados em sala de aula (54,5%),
contemplam parcialmente a realidade e os elementos
culturais locais (72,7%), e, estão adequados às orientações
curriculares oficiais (54,5%).
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade São Diogo,
localizada na Zona Rural do município de Monte AlegrePará. Tendo como pressuposto a idealização do Projeto de
Ação Educativa da comunidade como forma de melhor a
gestão administrativa e cultural visando, igualmente, uma
gestão estratégica das organizações e do fortalecimento da
cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
Comunidade São Diogo sobre a importância da associação
na organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
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da Escola São Diogo e comunitários em geral. O referido
projeto teve como metodologia utilizada à pesquisa
quantitativa, com a aplicação de questionários sendo
distribuídos aos respectivos participantes, que puderam
responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre o
determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros. Igualmente, ficou evidente a importância da
organização comunitária para a reivindicação e conquistas
de todos esses serviços, que são direitos constitucionais.
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Projeto Agenda Cidadã
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
Segundo as pesquisas realizadas pela equipe
catequética de Jacarecapá em Julho de 2005, com o
objetivo de resgatar a memória da comunidade a fim de
deixar registrado como um documento de informação a
todos os seus moradores e a quem interessar.
A comunidade de Jacarecapá surgiu por volta do
ano de 1900 com a chegada de alguns imigrantes vindos de
outros estados fugindo da seca e em busca da fartura
existente na região foi relatado que os primeiros moradores
da referida comunidade foram: Desidério da mota
(cearense), Marcos carneiro (cearense), Felipe soares
marinho, Abel graça dos santos, Raimundo Figueiredo,
Miguel lemos, Antonio Horácio, Antonio batista, João
batista, Ana Joaquina e Cirilo Belo Proprietário da casa
grande.
Essas famílias viviam principalmente da caça e
da pesca, visto que naquela época existia muita fartura,
principalmente no lago que fica em frente à comunidade.
Segundo os moradores mais antigos, naquela época, existia
grande quantidade de jacarés e que se tornava perigoso aos
moradores principalmente aos pescadores, por esse fato é
que surgiu a hipótese de que o nome Jacarecapá surgiu do
grande número de jacarés existente no lugar.
Com a grande procura tanto da pele quanto da
carne do jacaré, os moradores reuniam-se em mutirão para
capturá-los e vender aos barqueiros interessados na
exportação da pele. Com o passar do tempo , esses animais
foram desaparecendo ,acabando com o medo que
causavam aos moradores.
Os moradores viviam com simplicidade e muita
tranquilidade, havia muito respeito e obediência por parte
das famílias.
Vale ressaltar a presença do coronel Cirilo Belo,
proprietário da casa grande, local onde as famílias se
reuniam para participarem dos grandes banquetes
oferecidos por ele. O coronel era considerado um homem
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muito generoso e respeitado. A casa grande era um recinto
de muita alegria, onde as pessoas tinham prazer em se
divertir.
O meio de transporte era muito difícil
dificultando a locomoção dos moradores para a cidade,
visto que a canoa era o único meio de transporte da época,
pois não existia rodovia para facilitar o transporte com
mais rapidez.
A educação desta época era bastante precária,
poucos sabiam ler, alguns eram semianalfabetos, sabiam
apenas assinar o nome, a maioria era totalmente
analfabeta. Devido ao grande índice de analfabetismo os
moradores se organizaram e pediram ao governador da
época Magalhães Barata que nomeasse um professor para
lecionar na comunidade. O governador atendeu ao pedido
dos moradores, e nomeou a professora Guajarina que não
atendeu aos anseios da comunidade por ter princípios
rígidos na forma de educar seus alunos , sendo substituída
pela professora Ermínia de Oliveira Miranda (Mimi) que
ministrou aula em um barracão , sendo a primeira escola
da comunidade, porem hoje extinta. Não podemos deixar
de citar
Os professores Raimundo Barros Lima, João
Barros Lima e a Professora Regiam Pedroso que
ministraram aulas nas séries iniciais por muitos anos.
Levando em consideração as dificuldades de
locomoção da comunidade para a cidade sede do
município as pessoas tratavam suas enfermidades com
recursos caseiros receitados pelos curandeiros e rezadeiras,
os quais substituíam o médico que devido a carência era
muito difícil chegar até eles. Com relação maternidade, as
grávidas eram assistidas por parteiras que com suas
experiências prestavam serviço ao trabalho de parto.
Devemos citar a senhora Francisca Alves da Costa que era
parteira e rezadeira e quem socorria as mulheres grávidas,
crianças com quebranto e demais enfermidades.
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Devido a carência na comunidade foi construído
um posto de saúde que foi inaugurado no ano de 1973,
tendo como auxiliar de enfermagem a Sr. Maria dos Santos
Costa e depois a Sr. Rosiane Valente Pereira.
Em se tratando da religiosidade do povo, as
pessoas reuniam-se em uma casa para rezar a ladainha,
essas orações eram realizadas principalmente nas casas
onde existia um oratório e, o santo mais festejado na
comunidade era São Sebastião. Além dessas ladainhas
existia também a procissão do santo das esmolas
acompanhada por seus foliões e outros devotos que com
muita alegria cantavam e rezavam nas casas onde eram
recebidos. Após essa cerimônia o dono da casa oferecia a
sua esmola e no dia seguinte levava o santo para o vizinho.
Era uma cerimônia de muita seriedade e devoção. Segundo
eles, caso não contribuíssem com a esmola, poderiam
receber um castigo do santo. Esse ritual era realizado uma
vez por ano. Vale ressaltar que nesse período existia
apenas a religião católica.
As visitas dos padres eram feitas através de
convites para celebrar a missa com casamentos e
batizados. Essa visita era de total interesse dos moradores,
por isso, eles mesmos se encarregavam da busca do padre
em Monte Alegre. Por causa dessa grande dificuldade do
padre chegar à comunidade muitos batizados e casamentos
foram realizados em Curicaca, Cerquinha e Santana do
Tapará.
As celebrações quando realizadas, eram
organizadas pelos professores da época.Essas celebrações
eram feitas nas casas dos comunitários, pois não existia
igreja até então. É importante lembrar que os sacramentos
realizados pelo padre eram pagos, pois na época não havia
curso de preparação.
Com o crescimento da comunidade, as pessoas
começaram a se organizar, com isso despertou o interesse
dos comunitários em construir uma igreja. A construção da
igreja deve-se muito ao esforço do Sr. Gonzaga que teve a
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preocupação de reunir os moradores e expor suas ideias de
construção da mesma. Assim os moradores tomaram a
iniciativa e levaram ao conhecimento do bispo
Dom Tiago e este autorizaram o sacerdote
franciscano Frei Othomar para iniciar aos trabalhos de
construção. Esta obra era de grande relevância para os
moradores, pois, todos se empenharam na construção do
prédio. Dentre os moradores mais dedicados podemos
citar: O Sr Gonzaga, Marta Rufino, pois foi que doou o
terreno para a referida construção, enfim, a maioria dos
comunitários de alguma forma colaborou para a construção
da casa do senhor.
Antes do término da construção da igreja, os
moradores reuniram-se para escolher através de uma
votação o padroeiro da comunidade. Entre São Sebastião e
Nossa Senhora de Nazaré, o povo optou por Nossa
Senhora de Nazaré e que permanece até os dias atuais.
Antes de a igreja ser inaugurada, uma grande
tragédia aconteceu o Frei Othomar um dos incansáveis
colaboradores, faleceu quando espalhava a semente do
reino de Deus em nossa região.
A igreja foi inaugurada no dia 11 de Maio de
1962, com uma missa celebrada pelo Bispo Dom Tiago.
Esta missa foi celebrada com muitos batizados e
casamentos e a partir daí, o padre passou a visitar
periodicamente a comunidade, assim como a realização
dos cultos todos os domingos. É importante dizer que a
celebração dos cultos era feitos por pessoas treinadas pelo
padre que visitava a comunidade. A primeira catequista da
comunidade foi a Professora Maria Lima de Andrade que
durante muitos anos colaborou na evangelização das boas
novas de Cristo.
Após a imaginação da igreja, todos os anos,
realizavam-se a festividade de nossa senhora de Nazaré no
mês de julho e muitos venham prestigia este grande evento
religioso. Essas festas eram realizadas por um juiz ou uma
juíza que organizavam e ajudava financeiramente no
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decorrer de todo o evento. A festa era organizada com
arraial durante vários dias, sendo que no encerramento dos
festejos havia leilão de gado, desfiles de rainhas e bonecas,
o arraial era composto por diversas barracas com vendas
variadas, inclusive com comidas típicas da comunidade. O
mastro da festa simbolizava muita seriedade, era derrubado
de machado por varias pessoas, aquele que derrubasse,
seria o juiz ou juíza da próxima festa.
O arraial era animado por uma banda de música
vinda da cidade que se instalava no instinto coreto da
igreja, a festa era encerrada com um grande e animado
baile dançante. Esta pesquisa nos deixa um grande
exemplo de coragem, de luta, de devoção e principalmente
de fé, pois nos revela a importância de nossas origens e
nos incentiva a buscar cada vez mais esses valores muitas
vezes adormecidos pelo comodismo e facilidades atuais.
Nossos antepassados nos deram um verdadeiro exemplo de
vida, dignos de serem seguidos por todos nós. Resgatar
nossas memórias é ir a busca de nosso própria identidade,
tendo consciência do que fomos , do que somos e do que
seremos amanhã .
A Igreja evangélica surgiu na comunidade de
Jacarecapá por volta do ano de 1955. Tendo como primeira
adepta a Sra. Maria Madalena Marinho, esta religião
funcionava nas casas de alguns fiéis. Depois de muito
tempo foi construído uma casa de taipa que funcionava
como igreja num terreno comprado do Sr. João Liberato.
Tendo como primeiro pastor desta igreja o Sr. João Paulo,
com o aumento dos fiéis houve a necessidade de ser
construída uma nova igreja que foi inaugurada no dia 04
de outubro de 1986, a referida igreja conta hoje com
aproximadamente 72 adeptos. (Fonte Igreja Evangélica a
Assembleia de Deus)
Existe na comunidade a Igreja da Paz criada em
2006. Realizando seus trabalhos em igreja própria.

2023

A comunidade de Jacarecapá ficou por vários
anos sendo alumiada por um grupo gerador que não
atendia as necessidades de toda a comunidade.
Na década de 50 o Senhor Patrício Cunha
permitiu que fosse feito um campo de futebol em uma
parte de seu terreno. E o mesmo tornou-se o primeiro
presidente deste clube.
A educação na referida comunidade conta com
aproximadamente 280 alunos de educação infantil ao 3º
ano do ensino médio, tendo 8 professores alguns com
formação superior e outros com formação em andamento
conta ainda com 5 serventes sendo 4 do município e uma
do estado. O prédio da escola é bastante antigo construído
no ano de 1971, mas já está em fase de construção o novo
prédio para abrigar a educação local.
O primeiro telefone público funcionou no ano de
1997, era um celular de mesa da Oi. Hoje contamos com 6
orelhões e alguns telefones residenciais. O novo posto de
saúde foi construído e inaugurado em julho de 2007. A
energia 24 horas do programa luz para todos foi
inaugurada no dia 23 de junho de 2007 com uma grande
concentração na referida comunidade.
Falando de esporte e lazer existe na comunidade
o time de futebol sociedade esportiva que funciona em um
terreno doado pela Senhora. Marta Rufino. O mesmo já
teve como presidente os Sr. Raimundo Barros Lima,
Sindulfo da Silva costa, João Carneiro Rodrigues, Celso
Luis de Souza costa e Valdir Pinto de Almeida.
A associação de moradores da comunidade
AMODIJ, foi fundada em 19 de agosto de 1999. A
comunidade conta com aproximadamente 104 domicílios
90% de alvenaria e o restante de madeira e alvenaria.Conta
ainda com um micro sistema de abastecimento D’ água
que atende a todos os comunitários.
Na referida comunidade existem dois cemitérios
que são os de Santa Cruz já desativado e o São Jose recémconstruído em 2009.
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Com este relato termino a pesquisa de resgate da
memória da comunidade de Jacarecapá, onde segue em
anexo as fotografias de construções feitas a varias décadas
nesta comunidade e que perduram ate nossos dias.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Jacarepacá, 100% das pessoas
questionadas responderam não usufruir da coleta de lixo,
com isso, o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é a queimada
(98,1%) e outros enterram esses resíduos (1,9%).
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por rede geral de abastecimento; poço artesiano
(95,1%) e 4,9% dizem que seu abastecimento provém de
poço doméstico. Dos entrevistados, 88,5% declaram que a
água não é tratada e 11,5% é tratada. As formas de
tratamento utilizadas, quando existentes, são: filtragem
(8,7%) e cloração (2,9%), visto que o restante (88,5%) não
é tratado.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto; a maioria (53,8%) destina seus
dejetos a céu abeto/vala e 46,2% utilizam fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
68,3%, seguida dos que possuem ensino médio completo
(18,3%); os que possuem ensino fundamental completo
(7,7%); os que possuem ensino médio incompleto (2,9%) e
os que possuem ensino superior completo (2,9%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (14,3%), seguida por diabetes com 7,1% dos
casos; problemas ósseos e/ou de articulação (6,3%);
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dengue (4,5%); doenças respiratórias (3,6%); hipertensão
(3,6%) e verminoses (3,6%). Ressalta-se que o percentual
de 55,4% disse não ter havido ocorrência de nenhuma
doença, podendo isso ser reflexo de outros fatores que
influenciam positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostram que 100% recorrem a
postos de saúde para seu atendimento.
Quanto ao atendimento de saúde, 62,5% dos
entrevistados considera regular; 32,7% bom e 4,8% ruim.
Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
100% dos entrevistados declararam ser inexistente.
Quando questionados sobre a assistência social,
100% dos entrevistados testemunharam não existir. Outro
dado de avaliação foi a qualidade do ensino, onde os
resultados mostraram que 72,1% consideraram regular e
27,9% consideram este item bom.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 29,8% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno e 70,2% possuem. Questionados
sobre as características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 98,1% diz que a casa onde
moram é própria e 1,9% foi cedida.

Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
31,9% andam a pé; 21,5% usam bicicleta; 19% andam de
moto; 15,3% utilizam canoa/bajara; 6,7% usam
cavalo/jegue/mula; 4,3% utilizam carroça/carro de boi e
1,2% usam carro.
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Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 69,2% relatam que o
abastecimento de água é bom; 26% regular; 3,8% afirmam
não existir e 1% ruim.
Urbanização das ruas: 67,3% dos entrevistados
disseram que a urbanização das ruas é ruim; 24% disseram
ser regular; 4,8% bom e 3,8% afirmam ser inexistente.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
98,1% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha e 1,9%
responderam que 1 apenas trabalha. Quanto à renda
familiar, 46,2% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos;
32,7% recebem menos de 1 salário mínimo; 10,6% não
possuem renda e 9,6% de 2 a 3 salários mínimos e 1% de 3
a 5 salários mínimos.
Cultura e Lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
consideram a segurança pública inexistente. Tais dados
fornecem base para a inferência de que há ocorrência de
violência urbana na referida localidade.

Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 100% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 90,4% responderam que participam às vezes;
6,7% nunca participam das atividades e 2,9% participa na
maioria das vezes. E quando perguntados se participariam
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de projetos que beneficiariam sua comunidade, 97,1%
participariam, 1,9% não participariam e 1% talvez
participassem.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (87,5%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde e para
12,5% o item mais importante é a qualidade de ensino.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 78,8% consideram a segurança pública;
10,6% áreas de lazer/esporte; 9,6% limpeza de ruas e
terrenos e 1% programação cultural. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias/balneários, rios e lagos e qualidade do ar. Os
resultados foram os seguintes: 96,2% a qualidade do ar;
1,9% praias/balneários e 1,9% a arborização das ruas.
PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nestas escolas a maioria dos docentes são
mulheres (55,6%) de faixa etária variando entre 31 a 40
anos, sendo que a maioria é concursada (75%),
apresentando estes 16 a 20 anos trabalhando a partir de
concurso (33,3%), lecionam nas séries finais do ensino
fundamental (53,3%) atuam em turmas multisseriadas e
não exercem outra atividade na escola e nem lecionam em
outras escolas.
Formação e Motivação
A maioria dos professores está cursando uma
graduação (55,6%), sendo a maior parte (100%) do tipo
licenciatura curta distribuída em cursos de pedagogia
(36,4%), letras, química e biologia, filosofia e história e
geografia. Em relação à instituição, a maioria (71,4%)
cursa em unidades federais, todos de forma presencial.
Quanto à formação continuada, a maioria (70%) respondeu
não ter participado de cursos de capacitação e
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consideraram plenamente adequados (55,6%) os
programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: Falta de recursos
financeiros (45,5% importante); falta de mecanismos de
cobrança, especialmente por parte do estado e município,
falta de possibilidades operacionais em função da distância
física (38,5% regular), falta de comunicação e divulgação
dos cursos na escola (38,5% regular), falta de
compromisso institucional com a formação docente
(30,8% importante), falta de vontade e motivação pessoal
(54,5% importante), falta de programas de incentivos por
parte das secretarias de educação (30,8% regular); falta de
possibilidades operacionais em função da distância (50%
importante), falta de tempo em função de composição de
carga horária em duas ou mais escolas (50% pouco
importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (30,8% regular); 2º) oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área de
interesse (38,5% regular); 3º) Melhoria de função/salário
na escola (63,6% importante), temáticas novas e/ou
diversificadas (54,5% importante), interesse pessoal (50%
pouco importante), melhoria do desempenho profissional
(30,8% importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria
de Educação (44,4% regular).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos
(88,9% muito importante), qualificação e atualização de
conteúdos específicos (66,7% muito importante), número
adequado de alunos em sala de aula, (55,6% importante);
2º) Recursos didáticos para implementar práticas, inclusive
laboratório( 50% importante), tempo destinado à disciplina
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para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (55,6%
muito importante), melhores salários (66,7% muito
importante), salas de aula adequadas ( 77,8% muito
importante), trabalhar em um só local (66,7% importante),
articulação entre alunos, professores e gestores (55,6%
muito importante), bom desempenho dos alunos (77,8%
muito importante), possibilidade de assumir cargos
administrativos (88,9% importante), atuação em processo
de gestão participativa (89,9 % importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural
(66,7% muito importante), expectativa de melhoria de vida
e trabalho com a formação escolar (55,6% muito
importante), estímulo da família (77,8% muito
importante), estímulo docente e relação professor-aluno
(88,9% muito importante), merenda escolar (66,7% muito
importante), salas de aula adequadas (88,9% muito
importante); 2º) convívio social (55,6% muito importante),
programas e/ou projetos dirigidos aos alunos (55,6%
importante), metodologia de ensino voltada para a
memorização do conteúdo (44,4% importante), integração
dos espaços de cidadania escola-comunidade (66,7% muito
importante), maior inclusão social (77,8% muito
importante), facilidade de acesso a informação via internet
(44,4% importante e muito importante), facilidade de
acesso a contextos informacionais e de lazer (55,6%
importante), aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas (66,6% muito importante), acesso a fontes
bibliográficas variadas (88,9% muito importante),
facilidade de deslocamento para a escola (66,7% muito
importante).

Temas Transversais
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No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 66,7% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
daqueles que receberam, 66,7% incorporam-nas em suas
aulas e trabalham algum tema transversal em sua
disciplina. Como tema indicado: saúde, orientação sexual,
pluralidade cultural, meio ambiente, ética e trabalho e
consumo. São trabalhados integrados aos conteúdos
disciplinares, em parceria com outras disciplinas, sendo
que na escala de associação de densidade temos: Ciências,
História e Português (18,2% cada), seguido de Matemática
e Biologia (13,6% cada) e Geografia e Estudos
Amazônicos (9,1% cada). Os professores afirmaram não
trabalhar temas transversais em parceria com outras
instituições. O curioso é que todos os entrevistados
alegaram desconhecer o projeto político pedagógico da
escola, e por conta disso, não sabem se ele contempla os
temas transversais. A maioria (80%) se sente motivada em
participar desses eventos, e a maioria dos alunos estaria
motivada a participar de maneira indiferente (44,4%),
principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º)
Violência (doméstica, escolar, gangues, etc) 2º) meio
ambiente da região (floresta amazônica, biodiversidade),
problemas ambientais locais (desmatamento, enchentes,
lixo, endemias, etc), problemas ambientais globais, cultura
regional (música, dança, festas, literatura, etc), saúde do
corpo e saúde mental, bem estar social (família, religião,
preconceitos, etc), (55,6% importante); 3º) doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas
(66,7% muito importante); 4º) Saúde (doenças crônicas,
câncer, diabetes, hipertensão, etc) (37,5% muito
importante ou importante); 5º)questões étnicas (indígenas,
quilombolas, etc) (33,3% importante ou pouco
importante); 6º) equipamentos tecnológicos e eletrônicos,
cultura globalizada (hip hop, funk, grafite, etc), (33,3%
muito importante ou importante); 7º) vestuário e veículos
(33,3% pouco importante); 8º) profissão, renda e emprego,
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línguas locais (oriundas das famílias tupi-guarani, jê,
karib) (33,3% muito importante ou importante). No
contexto escola-comunidade os principais temas
mencionados como importantes para serem trabalhados
transversalmente foram: família (16%); meio ambiente,
saúde, DST (12% cada); discriminação, pluralidade
cultural (8% cada) e diversos tipos de violência, trabalho e
consumo, ética, esporte e lazer, bem estar social, cultura
regional, profissão e gravidez na adolescência (4% cada).
Infraestrutura de Apoio Pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (88,9%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. A maioria dos entrevistados
(55,6%) afirmou usar recursos de tecnologia da
informação e comunicação e não utilizam recursos de
informática e da internet como apoio às atividades de suas
disciplinas. Não há captação de projetos pela escola, há
materiais audiovisuais de apoio pedagógico, nunca
receberam cursos de capacitação para uso de materiais
audiovisuais de apoio didático e por conta disso, nunca
usaram materiais audiovisuais. Para suprir essa
necessidade, a maioria dos professores (77,8%) produz seu
próprio material didático com recursos disponíveis em seu
ambiente (rochas, plantas, animais, etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
adequado (100%), composto principalmente de: livros
didáticos (80%) e literatura infantil (20%). A maior parte
(44,4%) afirmou que os alunos não utilizam a biblioteca
como apoio aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (100%) categoricamente serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
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livros são escolhidos pela Secretaria Municipal de
Educação (100%) e utilizados pelos professores (100%).
Além destes, outros livros são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares
(52,9%). O fato de contribuírem parcialmente (100%) para
o alcance dos objetivos propostos para a sua disciplina,
reforçam parcialmente (66,7%) a metodologia de ensino
centrada na memorização e oferecerem parcialmente
questões problematizadoras e estimulantes à curiosidade
dos alunos (55,6%), são parcialmente ricos em relação ao
conteúdo e a apresentação (66,7%), privilegiam
parcialmente conhecimentos teóricos em relação aos
conhecimentos práticos (88,9%) e estão parcialmente
defasados em relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem (77,8%) e estimulam parcialmente a
multidisciplinaridade (77,8%).
Os livros didáticos constituem fonte parcial de
leitura e informação para o aluno (77,8%) e, desta forma,
oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos (77,8%) e incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos (66,7%), aprofundando
parcialmente os conteúdos trabalhados em sala de aula
(66,7%), mas, não contemplam a realidade e os elementos
culturais locais (66,7%), porém, estão adequados às
orientações curriculares oficiais (66,7%).
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Jacarecapá,
localizada na Zona Rural do município de Monte AlegrePará. Tendo como pressuposto a idealização do Projeto de
Ação Educativa da comunidade como forma de melhor a
gestão administrativa e cultural visando, igualmente, uma
gestão estratégica das organizações e do fortalecimento da
cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
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comunidade Jacarecapá sobre a importância da associação
na organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Jacarecapá e comunitários em geral. O referido
projeto teve como metodologia utilizada à pesquisa
quantitativa, com a aplicação de questionários sendo
distribuídos aos respectivos participantes, que puderam
responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre o
determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros. Igualmente, ficou evidente a importância da
organização comunitária para a reivindicação e conquistas
de todos esses serviços, que são direitos constitucionais.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF PA 245 KM 11
Informações Básicas
Código INEP: 15009130
Escola: EMEF PA 245 KM 11
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: MONTE ALEGRE
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola localizada na PA 254 KM 11,
município de Monte Alegre, Pará, 99,3% dos entrevistados
afirmaram não existir coleta de lixo e 0,9% dos
entrevistados não souberam responder. Em relação ao
destino dos resíduos produzidos, 100% dos entrevistados
responderam que todo lixo produzido é queimado.
Água: Dentre as pessoas entrevistadas, 99,3%
dos entrevistados afirmaram não existir coleta sistema de
abastecimento de água e 0,9% dos entrevistados não
souberam responder. Com isso, 100% dos entrevistados
dizem que usam de poço doméstico. 52,2% dos
entrevistados usam a água sem nenhum tipo de tratamento,
23,5% fazem tratamento da água por meio de adição de
cloro; 23,5% fazem a filtragem da água e 0,7% fazem o
tratamento por meio de fervura.
Esgoto: 99,3% dos entrevistados afirmaram não
existir sistema de esgoto e 0,9% dos entrevistados não
souberam responder. Com isso, os moradores lançam seus
dejetos em céu aberto ou vala (69,1%) e fossa séptica
(30,9%); sumidouros (22,7%); destinam em rede
comunitária de esgoto (1%).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante de
escolaridade é a dos que possuem ensino fundamental
incompleto (44,9%), os que não sabe ler nem escrever
totalizam 14,7%; os que possuem ensino médio completo
totalizam (14,7%), seguidos dos que possuem ensino
fundamental completo (9,6%); ensino superior completo
(6,6%); ensino médio incompleto (4,4%); ensino superior
incompleto (2,9%) e os sabem ler, mas não frequentou a
escola (2,2%).
Quando questionados sobre a qualidade do
ensino, 51,5% consideram bom;47,1% consideram regular
e apenas 0,7% julgam ruim.
Saúde
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Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (12,1%); outras viroses (10,9%); dengue (8,5%);
doenças respiratórias (7,9%); hepatite (4,8%); verminoses
(4,2%); diabetes (4,2%); problemas ósseos e de articulação
(1,8%) problemas de pele (0,6%); problemas do coração
(0,6%) e HIV (0,6%). Ressalta-se que o percentual de 43%
que disse não ter havido ocorrência de doença, podendo
isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
As
declarações
mostram
97,1%
dos
entrevistados recorrem ao posto de saúde para o tratamento
das suas doenças; 2,2% procuram hospitais públicos e
0,7% vão à farmácia. Assim, quando questionados quanto
ao atendimento de saúde, 63,2% dos entrevistados
consideram regular; 16,9% consideram bom; 14,7%
julgam ruim; 4,4% dizem que não existe atendimento a
saúde em sua comunidade e 0,7% não souberam
responder.
Quando questionados sobre o atendimento aos
portadores de deficiência, 98,5% dos entrevistados
afirmam que não existe e 1,5% consideram ruim. Quanto à
assistência social, 98,5% dos entrevistados afirmam que
não existe e 1,5% consideram ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 70,6% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno; 26,5% possuem e 2,9% não
souberam responder. Questionados sobre as características
do terreno, 100% dos entrevistados responderam que
vivem em área de terra firme. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 91,2% responderam que a casa onde
moram é própria; 7,4% dizem que a residência é cedida
1,5% disseram morar em casa alugada.
Transporte
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Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que
andam a pé (27,9%); usam ônibus (27,6%); usam moto
(23,1%); usa bicicleta (16,1%); usa carro (4,6%); usa
cavalo, jegue ou mula (0,7%).
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação ao
abastecimento de água na comunidade onde vivem, 99,3%
dos entrevistados afirmaram não existir coleta de lixo e
0,9% dos entrevistados não souberam responder.
Urbanização das ruas: 90,4% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 6,6%
consideram regular e 2,9% consideram ruim.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
95,6% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 1,5%
responderam que 1 apenas trabalha; 1,5% dos
questionados disseram que dois menores e 1,5%
responderam que três ou mais menores trabalham. Quanto
à renda familiar, 46,3% recebem menos de 1 salário
mínimo; 36,8% vivem com renda de 1 a 2 salários mínimo;
10,3% possuem renda de 2 a 3 salários mínimos; 5,1% não
possuem renda e 1,5% vivem com mais de 3 a 5 salários
mínimo.
Segurança Pública
Segurança pública: 96,3% dos entrevistados
afirmam que não existe segurança publica em sua
comunidade; 2,2% considera a segurança pública regular;
0,7% consideram bom e 0,7% dos entrevistados não
souberam responder. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
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Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 89 disseram que sim e 11% responderam que
gostam parcialmente. Isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 61,8%
participam às vezes; 27,9% participam na maioria das
vezes e 10,3% responderam que nunca participam. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 70,6% responderam que
sim; 19,1% disseram que talvez e 10,3% disseram que não
participariam.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (42,3%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para
11% dos entrevistados o mais importante é existência de
creches; %; para 11% o mais importante é a qualidade do
ensino e para 2,9 o mais importante é a implementação de
cursos de qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
importante, 58,1% consideram o abastecimento de água o
aspecto mais importante; para 20,6% o mais importante é o
transporte coletivo; 19,1% afirmam que a coleta de lixo é o
mais importante na comunidade e 2,2% acham importante
a existência de rede de esgoto. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas verdes, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram: 53,7% dos
entrevistados consideram mais importante a qualidade do
ar; para 39,7% a presença de áreas verdes; 3,7%
arborização das ruas e 2,9% consideram importante as
praias e balneários.

PEDEOP
Identificação e Vínculo
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Nesta escola, a totalidade dos docentes são
mulheres (85,7%) de faixa etária variando entre 18 a 65
anos. Todos os professores entrevistados são concursados,
a maioria (28,6%) possui de 26 a 30 anos serviço e
lecionam nas séries e finais do ensino fundamental
(37,5%), na educação infantil (23,4%) e nas séries iniciais
do fundamental (35,3%). Os que atuam nas séries iniciais
se dividem pré-escola (57,1%); creche (28,6%) e maternal
(14,3%); e finais atuam uniformemente em todos os anos
no ensino de matemática (16,7%), língua Portuguesa
(16,7%), ciências (16,7%), história e geografia (16,7%),
Ensino Religioso (16,7%), e educação artística (16,7%).
Além disso, 66,7% dos professores entrevistados atuam
também no programa de erradicação do trabalho infantil e
33,3% também atuam na coordenação pedagógica da
escola.
Formação e Motivação
Todos os professores possuem ensino médio
completo, desses, 42,9% possuem graduação completa;
42,9% possuem graduação incompleta e 14,3% não possui
graduação. Todos graduados em licenciatura plena, a
maioria cursou em instituição privada (62,5%), seguido
dos que cursaram em instituição pública federal (25%) e
estadual (12,5%.), no formato semipresencial (62,5%); a
distância (12,5%) e presencial (25%). A maioria (83,3%)
participou de curso de formação continuada, sendo que
37,5% a partir de oferta da iniciativa pública municipal e
50% a partir de oferta da iniciativa pública federal, sendo
87,% no formato presencial e 12,5% à distância, o que
levou 72,5 afirmar que os conteúdos teóricos e práticos
adquiridos em sua formação foram plenamente adequados.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de tempo
em função de composição de carga horária em duas ou
mais escolas: a maioria (64,3%) considera pouco
importante; 2º)Falta de comunicação e divulgação dos
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cursos na escola: 42,3% dos professores entrevistados
consideram indiferente; 3º) Falta de compromisso
institucional com a formação docente (35,7% regular),
falta de programas de incentivos por parte das Secretarias
de Educação( 35,7% muito importante), vontade e
motivação pessoal (35,7% muito importante). Falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(85,7% importante); Falta de recursos financeiros (35,7%
muito importante); 4º) Falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e município (57,1%
indiferente e 42,9% muito importante);
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Melhoria do desempenho profissional (76,9% muito
importante); 2º) Melhoria de função/salário na escola
(61,5% muito importante); 3º) Incentivo por parte da
Secretaria de Educação (38,5% importante), Interesse
pessoal (84,6% muito importante); 4º) Oferta de
equipamentos de apoio (computador, internet, kits de
formação etc.) (46,2% muito importante); 5º) Oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops etc.) na sua área de
interesse e temáticas novas e/ou diversificadas (50% muito
importante).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) número adequado de
alunos em sala de aula (71,4% muito importante), interesse
e bom desempenho dos alunos (71,4% muito importante),
trabalhar em um só local (57,1% muito importante) e salas
de aula adequadas (85,7% muito importante), 2º) diálogo
com outros professores sobre questões da disciplina e
articulação entre alunos, professores e gestores (71,4%
muito importante), recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratórios (71,4% muito importante).
3º) qualificação e atualização em conteúdos específicos,
atuação em processo de gestão participativa (71,4%) ,
melhores salários (100% muito importante), tempo
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destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos
e práticos (64,3% importante), 4º) possibilidade de assumir
cargos administrativos, (28,6% muito importante)
Quanto aos fatores que motivam o aluno
(expresso pelo professor) segue a escala de importância:
1º) Convívio social (57,1% muito importante), acesso às
fontes bibliográficas variadas (42,9% muito importante),
integração dos espaços de cidadania Escola-Comunidade
(50% muito importante); 2º) Programas e/ou projetos
dirigidos aos alunos (64,3% muito importante),
metodologia de ensino voltada para a memorização de
conteúdos (50% muito importante), facilidade de acesso a
informações via Internet (50% muito importante),
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar (71,4% muito importante), estímulo da família
(85,7% muito importante), estímulo docente e relação
professor-aluno (71,4% muito importante), facilidade de
deslocamento para a escola (64,3% muito importante),
merenda escolar (71,4% muito importante); 3º)
Articulação dos conteúdos e sua relação com a realidade
socioambiental e cultural (57,1% muito importante), salas
de aula adequadas (71,4% muito importante), facilidade de
acesso a contextos informacionais e de lazer (64,3% muito
importante), aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas (64,3% muito importante); 4º) Maior
inclusão social (42,9% muito importante);
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem na escola a grande maioria (64,3%) dos
professores afirma ter recebido orientações oficiais para o
ensino de sua área/disciplina e que todos as incorporam em
suas aulas, incluindo temas transversais (100%). Como
temas indicados em escala de densidade de utilização:
saúde (22,2%), ética (22,2%), meio ambiente (22,2%),
pluralidade cultural (18,5%) e orientação sexual (9,3%).
São trabalhados em conjunto dos conteúdos disciplinares,
sendo que na escala de associação de densidade da
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associação temos: ciências (17,1%), história (17,1%),
português (14,3%), matemática (11,4%), geografia
(11,4%), estudos amazônicos (8,6%). Os professores
afirmaram não trabalhar temas transversais em parceria
com outras instituições. O curioso é que 71,4% dos
entrevistados alegou desconhecer o projeto político
pedagógico da escola e 70% afirmou não saber se ele
contempla os temas transversais, inibindo completamente a
informação seguinte, sobre quais temas seriam
contemplados. No entanto, todos os professores seguem
afirmando aplicar os temas transversais, como por
exemplo, em eventos escolares de integração, de forma
multidisciplinar e que a maioria dos alunos sempre estaria
motivada a participar (60% alta), principalmente na
seguinte escala de prioridade: meio ambiente regional
(46,2% importante), cultura globalizada (42,9% muito
importante), língua local (30,8% importante), cultura
regional (50% muito importante), profissão, emprego e
renda (50% muito importante), equipamentos tecnológicos
e eletrônicos (57,1% muito importante), problemas
ambientais locais (64,3% muito importante) e globais
(57,1% muito importante), violência sexual (35,7%
importante), saúde do corpo e saúde mental (52,9% muito
importante), vestuário e veículos (42,9% muito
importante), esporte e laser e questões étnicas (50%
importante), violência doméstica (37,5% muito
importante) e bem estar social (37,5% importante).
Infraestrutura de Apoio Pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e laboratório de informática.
Como não existe laboratório de ciências, todas as questões
relacionadas a ele não foram respondidas.
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada no KM 11, localizada na Zona
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Rural do município de Monte Alegre-Pará. Tendo como
pressuposto a idealização do Projeto de Ação Educativa da
comunidade como forma de melhor a gestão administrativa
e cultural visando, igualmente, uma gestão estratégica das
organizações e do fortalecimento da cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores do
KM 11sobre a importância da associação na organização e
fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola do KM 11 e dos comunitários em geral. O
referido projeto teve como metodologia utilizada à
pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários
sendo distribuídos aos respectivos participantes, que
puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre
o determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros. Igualmente, ficou evidente a importância da
organização comunitária para a reivindicação e conquistas
de todos esses serviços que, são direitos constitucionais.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF PEAFU
Informações Básicas
Código INEP: 15158675
Escola: EMEF PEAFU
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: MONTE ALEGRE
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola, quando questionados sobre a
coleta de lixo, 100% dizem que não existe. Com isso os
resíduos são enterrados (3,3%) e queimados (96,7%).
Água: As respostas dizem que 93,3% do
abastecimento de água são feitos por meio de poço
doméstico e 6,7%, por meio de bicão/cacimba; 13,3% dos
entrevistados dizem que a água é tratada e 86,7% dizem
que a água é sem tratamento. Destes, 25% dos
entrevistados fervem a água e 75% utilizam a cloração.
Esgoto: Quando perguntados para avaliar sobre
a rede de esgoto, 100% responderam não existir rede de
esgoto, com isso: 30% utilizam a fossa séptica; 56,7%
utilizam sumidouro e 13,3% utilizam a rede comunitária.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 63,3% possuem ensino
fundamental incompleto; 10% ensino médio incompleto e
26,7% ensino médio completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
(1,8%) dengue; (22,8%) verminoses; (5,3%) doenças
respiratórias; (3,5%) hepatite; (36,8%) diarreia; (7%)
outras viroses; (5,3%) problemas de pele; (5,3%)
problemas ósseos e/ou de articulação; (3,5%) diabetes;
(3,5%) câncer; (3,5%) hipertensão; (1,8%) quebradura.
As declarações mostram que 83,3% recorrem
aos hospitais públicos; 16,7% dos entrevistados recorrem
aos agentes comunitários de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 26,7%
consideram bom; 16,7% dizem regular e 3,3% consideram
ruim. 53,3% dizem não existir. Em relação ao atendimento
aos portadores de deficiências: 3,3% consideram regular;
3,3% dizem ser ruim; 93,3% dizem não existir. Quando
questionados sobre a assistência social: 10% consideram
bom; 6,7% responderam ser regular; 3,3% consideram
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ruim; 66,7% dizem não existir e 13,3% não souberam
responder. Outro dado foi a qualidade do ensino, onde os
resultados mostraram que 60% consideram bom; 36,7%
consideram regular; 3,3% consideram ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 26,7% dos entrevistados possuem o documento de
propriedade e 73,3% não possuem o documento de
propriedade do terreno. Os dados mostram que 100%
moram em terra firme. 100% relataram que a casa onde
moram é própria; 10% moram em casa cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
usam: carro (13,5%); bicicleta (9,4%); ônibus (17,7%);
barca, balsa, lancha (4,2%); moto (24%); Carroça/carro de
boi (5,2%); moto-táxi (3,1%); a pé (17,7%); canoa/bajara
(3,1%); cavalo/jegue/mula (2,1%).
Meio Ambiente
Abastecimento
de
água:
100%
dos
entrevistados dizem não existir.
Urbanização das ruas: 13,3% consideram bom
e 86,7% dizem não existir.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebemos que na
maioria das famílias (56,7%) os menores de 18 anos não
contribuem com o sustento familiar, apenas 10% tem um
menor que contribui; 13,3% têm dois menores que
contribuem e 20% tem três, ou mais, menores que
contribuem. Quanto à renda familiar: 3,3% não possuem
renda; 50% recebem menos de 1 salário mínimo; 46,7%
recebem de 1 a 2 salários mínimos.
Segurança Pública
Segurança pública: 3,3% responderam ser
ruim; 96,7% dizem que não existe segurança pública.
Cidadania
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Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que sim. Apesar de todas as
dificuldades todos gostam do local onde vivem. Por outro
lado, quando perguntados com que frequência a família
participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 6,7% responderam que
nunca participam; 26,7% responderam que as vezes
participam e 66,7% na maioria das vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 96,7% participariam; 3,3% não
participariam.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (90%) o aspecto
mais importante é o atendimento de saúde; 10% a cursos
de qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante: 10% consideram áreas de esporte e lazer;
26,7% programação cultural; 3,3% limpeza de ruas e
terrenos; 60% segurança pública. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
6,7% consideram áreas verdes; 80% arborização das ruas;
10% rios e lagos; 3,3% qualidade do ar.
PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nestas escolas a maioria dos docentes são
mulheres (100%) de faixa etária variando entre 31 a 40
anos, sendo que a maioria é concursada (100%),
apresentando estes 21 a 25 anos trabalhando a partir de
concurso (100%), lecionam nas séries iniciais do ensino
fundamental (100%) atuam em turmas multisseriadas e não
exercem outra atividade na escola e nem lecionam em
outras escolas.
Formação e Motivação
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A maioria dos professores cursou até o ensino
médio (100%). Quanto à formação continuada, 100%
responderam ter participado de cursos de capacitação em
instituição pública federal e consideraram plenamente
adequados (100%) os programas das disciplinas que
lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: todos os itens
foram apontados como muito importante (100%)
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: todos
os itens foram apontados como muito importante (100%).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: todos os itens foram
apontados como muito importante (100%).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: todos os itens foram apontados
como muito importante (100%).
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100% dos professores afirmam não ter
recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina, mas trabalham algum tema transversal em
sua disciplina. São trabalhados integrados aos conteúdos
disciplinares, em parceria com outras disciplinas, sendo
que na escala de associação de densidade temos: Ciências,
geografia e português com 33,3 %. 100% dos entrevistados
alegou não conhecer o projeto político pedagógico da
escola, e dizem (100%) que não sabem se ele contempla os
temas transversais. 100% não se sentem motivados em
participar desses eventos, e a maioria dos alunos (100%)
estaria regularmente motivada a participar de todas as
modalidades.
Infraestrutura de Apoio Pedagógico
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Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico da escola, os professores afirmaram existir
apenas sala de aula.
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Bela Vista,
localizada na Zona Rural do município de Monte AlegrePará. Tendo como pressuposto a idealização do Projeto de
Ação Educativa da comunidade como forma de melhor a
gestão administrativa e cultural visando, igualmente, uma
gestão estratégica das organizações e do fortalecimento da
cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
Comunidade Bela Vista sobre a importância da associação
na organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Peafu e comunitários em geral. O referido
projeto teve como metodologia utilizada à pesquisa
quantitativa, com a aplicação de questionários sendo
distribuídos aos respectivos participantes, que puderam
responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre o
determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros. Igualmente, ficou evidente a importância da
organização comunitária para a reivindicação e conquistas
de todos esses serviços que, são direitos constitucionais.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF KM 35
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15544117
EMEF KM 35
Infantil e Ensino Fundamental
MONTE ALEGRE
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola PA 254 Km 35, 100% das pessoas
questionadas responderam não usufruir da coleta de lixo.
Com isso, o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é a queimada
(96,5%); outros despejam esses resíduos no terreno
baldio/lixão (1,8%) e 1,8% enterrado.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é feito por
poço doméstico (100%). Dos entrevistados, 79,8%
declaram que a água é tratada e a forma de tratamento
utilizada é a filtragem (57,8%) e clorada (40,0%). Os
demais entrevistados (17,5%) dizem que a água não recebe
tratamento.
Esgoto: Quanto a este serviço, 45,6% dos entrevistados
declararam possuírem rede de esgoto geral e 43,9%
afirmaram utilizar a rede de esgoto comunitária.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
51,9%, seguida dos que possuem ensino superior completo
(17,3%); os que possuem ensino superior incompleto
(11,5%); e não sabe ler/escrever (9,6%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (21,0%); outras viroses (14,8%); dengue (9,9%);
diabetes (7,4%); problemas de coração (4,9%); doenças
respiratórias (3,7%); verminoses (1,2%); problemas ósseos
ou de articulação (1,2%); não houve caso de doenças
(25,9%).
As declarações mostram que 96,5% das pessoas
recorrem ao posto de saúde; 1,8% recorrem ao hospital
público; e 1,8% ao plano de saúde. Quanto ao atendimento
de saúde 59,6% dos entrevistados consideram bom; 38,6 %
consideram regular; e 1,8% ruim. Quando questionados
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sobre a assistência social, 11,8% dos entrevistados
testemunharam ser bom; 88,2% relataram que não existe.
Quanto ao atendimento aos portadores de deficiência 8,8%
dos entrevistados relataram ser bom; 15,8% regular; 10,5%
ruim; para 56,1% não existe e 8,8% não souberam
responder. Outro dado de avaliação foi a qualidade do
ensino, cujo resultados mostraram que 41,2%
consideraram bom; 41% consideram este item regular e
14,7% não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 52,8% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno e 47,2% possuem. Dessa forma a
falta de formalidade fica visível na maioria das respostas
sobre esse aspecto questionado. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 45,3% dizem que a casa
onde moram é própria; 35,8% dizem que sua residência é
cedida; 11,3% dizem que ter obtido a residência por posse
e 7,5%, outros.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
9,7% usam ônibus; 27,6% andam a pé; 5,9% usam
bicicleta; 5,9% carroça/carro de boi; 21,1% andam de
moto; 21,1% carro e 8,6% utilizam cavalo/jegue/mula.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas.
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Desenvolvimento Econômico e Social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
69,8% das respostas, os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 17%
responderam que 1 apenas trabalha e 13,2% dos
questionados disseram que dois menores trabalham.
Quanto à renda familiar, 69,8% recebem menos de 1
salário mínimo; 28,3% possuem renda de 1 a 2 salários
mínimos e 1,9% de 2 a 3 salários mínimos.
Segurança Pública
Todos os entrevistados julgam não existir
segurança pública. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 83% disseram que sim e 17% dizem que
gostam parcialmente. Isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 67,9%
responderam que participam às vezes e 32,1% na maioria
das vezes. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 49,1% talvez
e 50,1% participariam.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (56,6%), o
aspecto mais importante é a qualidade de ensino; para
1,9% são cursos de qualificação profissional; para 37,7%
atendimento de saúde e para 3,8%, a existência de creches.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 49,1% consideram a segurança pública;
18,9%, programação cultural e 32,1%, áreas de

2054

lazer/esporte. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 43,1% consideram mais
importantes a qualidade do ar e 56,9%, as áreas verdes.
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Igarapé das
Pedras, localizada na Zona Rural do município de Monte
Alegre-Pará. Tendo como pressuposto a idealização do
Projeto de Ação Educativa da comunidade como forma de
melhor a gestão administrativa e cultural visando,
igualmente, a uma gestão estratégica das organizações e do
fortalecimento da cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
comunidade Igarapé das Pedras sobre a importância da
associação na organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Igarapé das Pedras e comunitários em geral. O
referido projeto teve como metodologia a pesquisa
quantitativa, com a aplicação de questionários sendo
distribuídos aos respectivos participantes, que puderam
responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre o
determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros. Igualmente, ficou evidente a importância da
organização comunitária para a reivindicação e conquistas
de todos esses serviços que, são direitos constitucionais.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EEEM PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE
Informações Básicas
Código INEP: 15572099
EEEM PRESIDENTE FERNANDO
Escola:
HENRIQUE
Nível Ensino: Ensino MÃ©dio
Município: MONTE ALEGRE
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
URBANO
Locação:
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
O Colégio Estadual de Ensino Médio Presidente
Fernando Henrique situa-se no Bairro de Pajuçara em
Monte Alegre – Pará e foi inaugurado no ano de 2002 com
o objetivo de atender a clientela do referido bairro.
Atualmente, faz parte do Projeto Político
Pedagógico deste colégio a realização de alguns eventos
culturais denominados Festa Junina, Gincana Cultural e
Festival da Mandioca. Este trabalho se preocupará em
descrever o Festival da Mandioca como uma manifestação
cultural realizada pelo referido colégio dentro da
comunidade desde sua origem até o presente ano.
O Festival da Mandioca do Colégio Fernando
Henrique foi idealizado pelas professoras Aline Pingarilho,
Edite Brazão e Mary Lins, e foi realizado pela primeira vez
em novembro de 2005, na gestão da Professora Wanderléia
Santos. Hoje este evento é uma das principais
manifestações culturais desta escola que se destaca dentro
do bairro por se constituir em uma manifestação de grande
importância não somente para o desenvolvimento cultural
da comunidade escolar, mas, principalmente, para o
resgate de elementos da cultura local.
A Professora Wanderléia Silva, diretora do
Colégio, afirma que o Festival da Mandioca surgiu a partir
de uma necessidade de angariar fundos para a manutenção
do colégio. Ela explica que durante sua gestão, o Fundo
Rotativo, um recurso enviado pelo governo no valor de R$
1.500,00 e recebido a cada seis meses, não era suficiente
para custear as despesas escolares.
Entretanto, não muito tempo depois da origem
do Festival, além do objetivo financeiro, outros objetivos
passaram a nortear a realização deste evento. Esses
objetivos permanecem até hoje e são perseguidos por toda
a comunidade escolar.
Promover o conhecimento e a valorização da
cultura local por meio das diversas formas de
aproveitamento do recurso natural fornecido pela
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mandioca e destacar a importância da mandioca para a
economia local, seu valor nutritivo e seu papel de
integração entre campo e cidade na cultura monte
alegrense.
Além de considerar os objetivos já mencionados,
a realização do Festival da Mandioca pelo Colégio
Fernando Henrique parte do pressuposto de que “promover
atividades inclusivas que promovam o envolvimento de
toda comunidade escolar é um desafio que a escola
enfrenta e que a aproximação entre escola e comunidade
deve ser uma meta perseguida por todos os envolvidos na
educação”. Nesse sentido, uma das justificativas
apresentadas pela escola para a realização deste evento
cultural sintetiza-se em envolver os vários sujeitos sociais
na realização de um festival contribui para o
fortalecimento cultural e histórico da própria comunidade,
favorece a habilidade do trabalho coordenado e em grupo e
evidencia que o trabalho pode ser dividido de forma
harmoniosa e que o resultado do esforço de todos, em suas
tarefas individuais, contribui para o sucesso do evento.
Ao falar sobre a origem do Festival a professora
Wanderléia Silva acrescenta que, em suas primeiras
edições, o Festival era nomeado Festival da Macaxeira e
não Festival da Mandioca, como é nomeado e conhecido
atualmente. Entretanto, ela ressalta que essa mudança só
aconteceu porque houve consenso por parte de todos os
envolvidos no evento. O nome Festival da Macaxeira se
deu em virtude de ser a macaxeira um dos principais
ingredientes da culinária regional. A professora Rosangela
Nascimento, atual gestora do Colégio, explica a relação
entre a macaxeira e a mandioca dentro do Festival.
Segundo o professor Rui Ikegami, professor do
Colégio desde o início do festival, as iguarias feitas da
macaxeira, danças juninas e apresentação da lenda da
mandioca eram as principais atrações das primeiras
edições deste evento. A versão a seguir mostra de que
forma a lenda era apresentada dentro do Festival.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola, quanto à coleta de lixo, 1,2%
os entrevistados dizem ser boa; 24% dizem ser regular;
29,5% responderam ser ruim; 45,3% dizem não existir. O
destino do lixo produzido e não coletados: 0,8% são
enterram o lixo; 50,4% dizem que o lixo é queimado; 48%,
coletado pelo serviço de limpeza (gari); e 0,8%, outros.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por meio da rede geral de distribuição (19,7%); Por
meio do micro abastecimento comunitário/poço artesiano
(76%) e poço doméstico (4,3%); 29,1% dizem receber
água tratada; 70,9% recebem água sem tratamento. Dos
entrevistados, 79,7% filtram a água e 20,3% utilizam a
cloração.
Esgoto: Quando questionados sobre a rede de
esgoto as respostas formas as seguintes: 0,8% (ruim); não
existe (97,6%); não sabe (1,6%). Quando questionados
sobre o destino do esgoto do banheiro ou sanitário as
repostas foram as seguintes: fossa séptica (61,8%);
sumidouro (35,8%); a céu aberto/vala (2,4%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 6,7% não sabem
ler/escrever; 23,2% sabem ler/escrever, mas não
frequentou a escola; 23,2% possuem o ensino fundamental
incompleto; 11% possuem o ensino fundamental completo
e 13,8% possuem o ensino médio incompleto; 30,3%
possuem o ensino médio completo; 1,2% possuem o
ensino superior incompleto; 3,5% possuem o ensino
superior completo e 0,4%, outros.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
dengue (32,6%); verminoses (1,1%); doenças respiratórias
(11,7%); hepatite (0,3%); Diarreia (9,7%); outras viroses
(16%); hanseníase (0,3%); problemas de pele (0,6%);
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problemas de coração (4%); problemas ósseos e/ou
articulação (1,1%); diabetes (3,1%); câncer (0,6%);
doenças mentais (1,7%); outros (6,6%) e 10,6% disseram
não haver casos de doença.
As declarações mostram que 34,3% recorrem a
postos de saúde; 1,2% recorrem aos planos de saúde;
48,3% recorrem a hospitais públicos para seu atendimento;
2% recorrem a hospitais privados; 1,2% utilizam os
serviços farmacêuticos; 12,8% recorrem aos agentes
comunitários de saúde e 0,3% utilizam os serviços de
curandeiros/benzedeiras.
Quanto ao atendimento de saúde, 44,1%
consideram bom; 38,2% consideram regular; 17,7% dizem
ser ruim. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 14,2% consideram o atendimento regular;
6,3% consideram ruim; 65,4% dizem que não existe;
14,2% não sabem.
Quando questionados sobre a assistência social,
2%% dos entrevistados testemunharam ser boa; 26%
dizem ser regular; 32,3% julgam ser ruim e 13,4% dizem
não existir; 26,4% não souberam responder. Outro dado de
avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 26,4% consideraram bom; 42,9%
consideram este item regular; 19,7% consideram ruim;
11% não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 64,6% dos entrevistados possuem o documento de
propriedade do terreno onde moram; 33,5% não possuem e
2% não souberam responder. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 85,8% dizem que a casa
onde moram é própria; 0,8% tem a casa por meio de posse;
3,5% moram em casa alugada e 9,4% possuem a casa
cedida; 0,4% outros.
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Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
utilizam: carro (14,1%); Bicicleta (5,1%); Moto (45,7%);
moto-táxi (16,9%); a pé (16,6%); canoa/bajara (1,3%);
outros (0,3%).
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 59,4% consideram bom;
34,3% dizem ser regular; 5,5% consideram ruim; 0,8% não
souberam responder.
Urbanização das ruas: 9,1% julgam ser regular;
14,6% consideram ruim; 55,5% dizem não existir e 20,9%
não souberam responder.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
89,9% das respostas, os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 6,3%
responderam que 1 apenas trabalha; 4,3% dos
questionados disseram que dois menores trabalham.
Quanto à renda familiar, 19,7% recebem menos de 1
salário mínimo; 61% recebem de 1 a 2 salários mínimos;
13,8% recebem mais de 2 a 3 salários mínimos; 5,1%
recebem mais de 3 a 5 salários mínimos e 0,4% recebem
mais de 5 salários mínimos.
Segurança Pública
Segurança pública: dos entrevistados, 6,7%
consideram bom o serviço; 49,2% o consideram regular;
42,1% dizem ser ruim; 2% dizem não existir.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 96,5% disseram que sim e 3,5% dizem que
gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que,
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
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(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 76,8%
dizem que nunca participam; 18,5% participam as vezes e
4,7% participam na maioria das vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade: 74,8%, sim; 5,9%, não e 19,3%
talvez/depende.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (85,8%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; 0,8%
consideram o atendimento ao portador de deficiência;
0,8% consideram a assistência social; 2% consideram
creches; 9,4% a qualidade de ensino e 1,2% consideram a
qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 1,6% consideram áreas de lazer/esportes;
16,5% programação cultural; 19,7% limpeza de ruas e
terrenos; 62,2% segurança pública. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
5,5% consideram áreas verdes; 11,8% consideram
arborização de ruas; 5,1% praias/balneários; 2% rios e
lagos; 75,6% a qualidade do ar.
PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nestas escolas a maioria dos docentes são
mulheres (70%), de faixa etária variando entre 18 a 64
anos, sendo que todos os entrevistados são concursados
(100%), apresentando estes 2 a 30 anos trabalhando,
lecionando no Ensino Médio (100%). A maioria dos
docentes não exerce outra atividade na escola (75%) e a
minoria exerce (25%).
Formação e Motivação
Todos os professores possuem uma graduação,
sendo a maioria do tipo licenciatura plena (95%), e a
minoria do tipo bacharelado (5,0%) distribuídos em cursos
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de Letras (20%), Matemática (20%), Historia (5,0%),
Educação Física (5,0%), Física (5,0%), Ciências
Biológicas (5,0%), Português (5,0%), Medicina
Veterinária (5,0%), Biologia (5,0%) e outros (25%). Em
relação à instituição a maior parte dos docentes cursou em
unidades federais (83,3%), 5,6% cursaram em unidades
estaduais e 11,1% em unidades privadas e todos de forma
presencial. Quanto à formação continuada, a maioria
respondeu ter participado de cursos de capacitação didática
(75%) e a minoria não cursou (25%), sendo 50% em
unidades federais e os outros 50% em unidades estaduais,
onde 73,3% cursaram de forma presencial, 20,0% de forma
semipresencial e 6,7% a distancia. Sobre a capacitação dos
programas das disciplinas que lecionam 50% dos docentes
consideraram adequado, 40% consideraram plenamente
adequado e 10% pouco adequado.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (30% regular); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município, falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (30% regular), falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de
compromisso institucional com a formação docente, falta
de vontade e motivação pessoal, falta de programas de
incentivos por parte das secretarias de educação (50%
muito importante); 4º) falta de possibilidades operacionais
em função da distância, falta de tempo em função de
composição de carga horária em duas ou mais escolas
(35% muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (65% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
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de interesse (65% importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola, temáticas novas e/ou
diversificadas, interesse pessoal, melhoria do desempenho
profissional (70% muito importante ou importante); 4º)
Incentivo por parte da Secretaria de Educação (30% muito
importante e 50% regular).
Todos desejam a oferta de cursos visando
melhor desempenho de suas atividades ensino,
principalmente em Libras e Educação Especial.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º)Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios (90% muito
importante); 2º) Salas de aula adequadas e bom
desempenho dos alunos (85% muito importante)
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) programas ou projetos
dirigidos aos alunos (80% muito importante);
2º)integração dos espaços de cidadania escolacomunidade, maior inclusão social, facilidade de acesso à
informação via internet, facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer, expectativas de melhorias de
vida e trabalho com a formação escolar, estimulo da
família (75% muito importante ou importante).
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 65% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam incorporam em suas aulas e
57,9% trabalharam algum tema transversal em sua
disciplina. Como tema principal indicado: meio ambiente.
São trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Biologia e Línguas
(14,8%), seguidas de Matemática, Física, Química,
Geografia e História. Os professores afirmaram não
trabalhar temas transversais em parceria com outras
instituições. Todos os entrevistados conhecem o projeto
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político pedagógico da escola, e por conta disso, e afirmam
que contempla os temas transversais. 95% sentem-se
motivados a participar desses eventos, e a maioria dos
alunos estaria altamente motivada a participar (55% alta),
principalmente na seguinte escala de prioridade: doenças
sexualmente transmissíveis 40%; equipamento tecnológico
e eletrônico, violência sexual 35%; profissão emprego
renda/ vestuários 20%.
Infraestrutura de Apoio Pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (80%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
adequado (83,3%), composto principalmente de: literatura
infantil (20%), literatura juvenil (20%), literatura de
autores regionais (20%), livros didáticos (20%), livros
paradidáticos (20%), jornais e revistas (20%). A maior
parte (83,3%) afirmou que os alunos não utilizam a
biblioteca como apoio aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (90%) categoricamente serem recebidos via
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Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Secretaria Municipal de
Educação (66,7%) e utilizados pelos professores (88,9%).
Além destes, outros livros são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares (40%)
e que têm como critério principal empregado para a
adequação dos conteúdos (62,5%). O fato de contribuírem
em sua maior parte (80%) para o alcance dos objetivos
propostos para a sua disciplina, reforçam em sua maioria
(63,6%) a metodologia de ensino centrada na memorização
e oferecerem questões problematizadoras e estimulantes à
curiosidade dos alunos (80%), mas, não são ricos em
relação ao conteúdo e a apresentação (60%), privilegiam
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (80%) e estão defasados em relação à dinâmica
dos processos de ensino e aprendizagem (70%), muito
embora, estimulem a multidisciplinaridade (80%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (80%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(80%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (60%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (80%), mas, não contemplam a
realidade e os elementos culturais locais (50%), porém,
estão adequados às orientações curriculares oficiais (60%).
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Pajuçara,
localizada na Zona Rural do município de Monte AlegrePará. Tendo como pressuposto a idealização do Projeto de
Ação Educativa da comunidade como forma de melhor a
gestão administrativa e cultural visando, igualmente, uma
gestão estratégica das organizações e do fortalecimento da
cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
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comunidade Pajuçara sobre a importância da associação na
organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Fernando Henrique Cardoso e comunitários em
geral. O referido projeto teve como metodologia utilizada à
pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários
sendo distribuídos aos respectivos participantes, que
puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre
o determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Raimundo Chaves, 88,9% das
pessoas questionadas respondeu usufruir da coleta de lixo,
e quando ocorre é na frequência de 2 vezes/semana, o
destino dos resíduos produzidos é coletado no domicílio
por serviço de limpeza pública (60%) ou a partir de
caçamba de lixo (28,9%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito por micro abastecimento comunitário
(poço artesiano) (66,7%) e rede geral de distribuição
(32,2%). Os entrevistados declararam que as formas de
tratamento utilizadas são: cloração (64,4%) e filtragem
(18,9%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado através de fossa séptica (73,3%), a céu aberto/vala
(16,7%), rede geral (5,6%) e sumidouro (4,4%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino médio completo (32,2%), os demais
percentis foram distribuídos equitativamente nos que
possuem ensino médio completo (24,4%); os que possuem
o ensino médio incompleto (15,6%); os que possuem
ensino fundamental completo correspondem a 7,8%; os
que possuem o ensino superior incompleto (3,3%), os que
possuem superior completo (3,3%) mas a taxa dos que
sabem ler e escrever, mas não estudaram é de 10% e dos
que não sabem ler/escrever é de 3,3%.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (17,8%), outras viroses (17,8%), verminoses
(16,9%) dengue (5,9%). Ressalta-se que o percentual de
22% disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
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Os entrevistados, na maioria (77,8%),
declararam que recorrem a postos de saúde. Quanto aos
atendimentos de saúde, os entrevistados consideram como
regular (42,2%), ruim (32,2%), bom (22,2%), não soube
responder (2,2%) e 1,1% afirmou não existir. Em relação
ao atendimento aos portadores de deficiências, 32,6% dos
entrevistados declararam que esse serviço não existe,
20,2% afirmou não saber, 19,1% avaliou como regular,
16,9% avaliou como ruim e 11,2% avaliou como bom.
Quando questionados sobre a assistência social,
os entrevistados declararam ser ruim (27,8%), afirmaram
não existir (23,3%), regular (21,1%), avaliaram como bom
(15,6%) e 12,2% não sabem. Outro dado de avaliação foi
atendimento em saúde (77,7%), atendimento ao portador
de deficiência (9,6%), cursos de qualificação profissional
(6,4%), qualidade de ensino (4,3%), e assistência social
(2,1%) como os mais importantes indicados pelos
entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 76,1%
dos entrevistados possuem documento de propriedade do
terreno, 17,4% não possuem e 6,5% não sabem.
Questionados sobre as características do terreno, todos os
entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dentre outros, 90%
afirmaram que a casa era própria, 6% cedida e 4%
alegaram que a casa é alugada.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
31,6% andam a pé; 17,6% andam de carroça / carro de boi;
17,1% bicicleta; 10,9% utilizam ônibus.
Meio ambiente
Com relação à comunidade onde eles vivem,
47,8% relatam que o abastecimento de água é bom, 43,3%
afirmaram ser regular, 7,8% ruim e 1,1% disseram não
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existir. Quanto à urbanização das ruas, 65,6% disseram ser
ruim; 15,6% disseram que não existe; 11,1% alegou ser
regular; 5,6% bom e 2,2% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 92,1% dos
entrevistados confirmaram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; 4,5% responderam que 2 menores
trabalham, 2,2% dos questionados disseram que apenas 1
menor trabalha e 1,1% que 3 ou mais menores trabalham.
Quanto à renda familiar, que 38% recebem menos de 1
salário mínimo mensal; 28,3% possuem renda de 1 a 2
salários mínimos; 20,7% possuem de 2 a 3 salários
mínimos mensais como renda; 7,6% possuem renda de 3 a
5 salários mínimos mensais e 4,3% possuem renda de mais
de 5 salários mínimos mensais.
Segurança Pública
Neste item, a maioria dos entrevistados 47,3%
declarou ser ruim, 20,9% alegaram não existir, 17,6%
considerou regular, 12,1% julgou como bom e 2,2%
declarou não saber.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 90% disseram que sim. Esta afirmação chama
atenção pelo fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 51,5% responderam que às vezes participam,
26,5% responderam que nunca participam e 22,1% na
maioria das vezes. E quando perguntados se participariam
de projetos que beneficiariam sua comunidade, 72,2%
participariam, 22,2% talvez/depende e 5,6% não
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (77,7%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Também responderam
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em escala de importância sobre: qualidade do ar (61,5%),
arborização das ruas (14,3%), áreas verdes (9,9%),
praias/balneários (8,8%) e rios e lagos (5,5%).
PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola 41,7%
docentes são mulheres, e 58,3% são homens com faixa
etária variando entre 18 a 64 anos, sendo todos
concursados, e a maior parte (41,67%) apresenta de 2 a 5
anos de serviço público. A maioria (83,3%) lecionam
ensino fundamental – séries finais, sendo que grande parte
atua no 7º e 8º ano do ensino fundamental; a maior parte
dos entrevistados (83,3%) não possui outras atividade
dentro da escola e a maioria (66,7%) não leciona em outras
escolas da rede municipal.
b) Formação e motivação: Todos os
professores entrevistados possui graduação completa,
sendo do tipo licenciatura plena. Em relação a instituição
58,3% formou-se em estabelecimento privado; 33,3%
estudam/estudaram estabelecimento público federal e 8,3%
em estabelecimento público estadual. Do quantitativo
entrevistado, todos participaram do curso na modalidade
presencial. A maior parte (75%) participou de curso de
formação continuada, a partir de oferta da iniciativa
municipal (44,4%), iniciativa privada (33,3%), federal
(11,1%) e estadual (11,1%), sendo a maioria (75%)
formato presencial. Em relação aos conhecimentos teóricos
e práticos adquiridos durante a formação, os entrevistados
ficaram divididos: adequado (54,5%) e plenamente
adequado (45,5%).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
tempo em função de composição de carga horária em duas
ou mais escolas (41,7% muito importante, 16,7%
importante, 33.3% regular e 8,7% indiferente); 2º) Falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola (66,7%
muito importante); 3º) Falta de compromisso institucional
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com a formação docente (66,7% muito importante; 4º)
Falta de vontade e motivação pessoal (50% indiferente e
33,3% muito importante); 5º) Falta de programas de
incentivos por parte das Secretarias de Educação (50%
muito importante e 40% importante); 6º) Falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (50% muito importante e 33,3%
importante); 7º) Falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (50% importante e 8,35 muito
importante); 8º) Falta de recursos financeiros (33,3%
muito importante, 16,7% importante, 16,7% regular e 16,7
pouco importante, 16,7% indiferente).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal (66,7% muito importante); 2º) Incentivo
por parte da Secretaria de Educação (50% importante e
16,7% muito importante); 3º) Melhoria do desempenho
profissional (75% muito importante); 4º) Melhoria de
função/salário na escola (66,7% muito importante); 5º)
Oferta de equipamentos de apoio (computador, internet,
kits de formação etc.) (66,7% muito importante); 6º)
Oferta de eventos (cursos, palestras, workshops etc.) na
sua área de interesse (66,7% muito importante); 7º)
Temáticas novas e/ou diversificadas (58,3% muito
importante)
A maioria dos professores (91,7%) manifestaram
o desejo pela oferta de cursos visando um melhor
desempenho de suas atividades de ensino, principalmente
em: temas transversais (12,5%) e formação continuada em
língua portuguesa (12,5%). A maioria dos entrevistados
(66,7%) informaram estar aptos a participar de cursos de
educação continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos
para implementar práticas, inclusive laboratórios (66,7%
muito importante); 2º) Tempo destinado à disciplina para
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trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (66,7% muito
importante); 3º) Melhores salários (83,3% muito
importante); 4º) Articulação entre alunos, professores e
gestores (75% importante); 5º) Interesse dos alunos (83,3%
muito importante); 6º) Bom desempenho dos alunos (75%
muito importante); 7º) Qualificação e atualização em
conteúdos específicos (58,3% muito importante); 8º)
Número adequado de alunos em sala de aula (83,3% muito
importante); 9º) Possibilidade de assumir cargos
administrativos (33,3% indiferente); 10º) Diálogo com
outros professores sobre questões da disciplina (61,5%
muito importante); 11º) Atuação em processo de gestão
participativa (41,7% importante); 12º) Salas de aula
adequadas (91,7% muito importante); 13º) Trabalhar em
um só local (50% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Convívio social (66,7%
muito importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos
aos alunos (58,3% muito importante); 3º) Metodologia de
ensino voltada para a memorização de conteúdos; 4º)
Articulação dos conteúdos e sua relação com a realidade
socioambiental e cultural (66,7% muito importante); 5º)
Integração dos espaços de cidadania Escola-Comunidade
(83,3% muito importante); 6º) Maior inclusão social
(83,3% muito importante); 7º) Facilidade de acesso a
informações via Internet (83,3% muito importante); 8º)
Expectativa de melhoria de vida e trabalho com a
formação escolar (66,7% muito importante); 9º) Facilidade
de acesso a contextos informacionais e de lazer (50%);
10º) Aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas (83,3% muito importante); 11º) Acesso a
fontes bibliográficas variadas (50% muito importante);
12º) Estímulo da família (91,7% muito importante); 13º)
Estímulo docente e relação professor-aluno (91,7% muito
importante); 14º) Facilidade de deslocamento para a escola
(75% muito importante); 15º) Merenda escolar (90,9%
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muito importante); 16º) Salas de aula adequadas (91,7%
muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a maioria (91,7%) afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina, e
todos incorporam em suas aulas e trabalham algum tema
transversal em sua disciplina. Como temas indicados
temos, em escala de densidade de utilização: Ética
(20,8%); Meio Ambiente (20,8%); Pluralidade Cultural
(18,8%); Orientação sexual (16,7%); Saúde (12,5%);
Trabalho e consumo (10,4%). São trabalhados integrados
aos conteúdos disciplinares e em parceria com outras
disciplinas, principalmente conteúdos próprios de Estudos
Amazônicos (20,8%), Ciências (16,7%), Geografia
(16,7%), História (16,7%) e Português (16,7%). Todos os
entrevistados alegaram conhecer o projeto político
pedagógico da escola e a maior parte (83,3%) afirmam que
ele contempla os temas transversais. Todos entrevistados
afirmaram que os temas trabalhados em eventos escolares
são orientados pela transversalidade, sendo desenvolvido o
tema na maioria das vezes (58,3%) de forma
multidisciplinar.
Segundo a maioria dos entrevistados (83,3%)
afirmam que os alunos sentem-se altamente motivados em
participar desses eventos, principalmente na seguinte
escala de prioridade: 1º) Meio ambiente da região
(Floresta amazônica e biodiversidade) (58,3% médio); 2º)
Questões étnicas (indígenas, quilombolas etc.) (41,7%
médio); 3º) Problemas ambientais locais (desmatamento,
enchentes, lixo, endemias etc.) (41,7% alto); 4º) Problemas
ambientais globais (aquecimento global, extinção de
espécies etc.) (33,3% alto); 5º) Saúde (doenças crônicas,
câncer, diabetes, hipertensão etc.). (50% médio); 6º)
Doenças sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e
drogas (33% muito alto); 7º) Profissão, emprego e renda
(41,7% médio); 8º) Esporte e lazer (83,3% muito alto); 9º)
Equipamentos tecnológicos e eletrônicos (66,7% muito
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alto); 10º) Cultura globalizada (hip hop, funk, grafite etc.)
(50% muito alto); 11º) Cultura regional (música, dança,
festas, literatura etc.) (58,3% muito alto); 12º) Saúde do
corpo e saúde mental (41,7% médio); 13º) Bem estar social
(família, religião, preconceitos etc.) (33,3% alto); 14º)
Violência (doméstica, escolar, gangues etc.) (50% médio);
15º) Violência sexual (pedofilia, exploração sexual etc.)
(41,7% médio); 16º) Vestuário e veículos (25% muito
alto); 17º) Línguas locais (oriundas das famílias
linguísticas tupi-guarani, jê, karib) (50% baixo).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram:
biblioteca/sala de leitura (42,9%), sala de aula (39,3%) e
laboratório de informática (10,7%). Desses espaços os
professores utilizam para suas aulas principalmente a sala
de aula (50%) e a biblioteca (40,9%). Por não haver
laboratório de ciências todas as questões desse item não
foram assinaladas.
Todos afirmaram que não há nenhum projeto de
informática educativa na escola, porém, todos afirmam
existir materiais audiovisuais de apoio pedagógico, e a
maioria (66,7%) recebeu curso de capacitação para o uso
desses materiais, e eventualmente a maioria (41,7%) usa
esses instrumentos, sendo que a maioria (58,3%) julga
importante materiais audiovisuais enquanto instrumento de
apoio didático pedagógico nas suas disciplinas. Como
recurso a maioria (75%) produz o seu próprio material
didático de acordo com que é disponível no seu ambiente
(plantas, animais, etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura todos
afirmaram que o seu acervo bibliográfico não é suficiente
(83,3%) e nem adequado (66,7%), o espaço físico
insuficiente (83,3%) e inadequado (75%), o mobiliário e
instalações insuficiente (83,3%) e inadequado (83,3%),
não possui manutenção suficiente (75%) e nem adequada
(58,3%) diante do espaço. O acervo existente é
parcialmente adequado (50%) para atender sua disciplina e
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que os títulos são em sua maioria de literatura infantil
(16%); literatura brasileira (16%); literatura juvenil
(14,7%); livros didáticos (14,7%). Que a biblioteca e a sala
de leitura são usadas pelos alunos como apoio ao estudo de
sua disciplina (83,3%).
Em referência aos livros didáticos os
professores afirmaram que recebem via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes livros são
escolhidos pela Comissão de Professores (83,3%) e
utilizados pelos professores (83,3%). Além destes, livros
didáticos e paradidáticos (27,6%) também são utilizados
pelos docentes no preparo das atividades de ensino e
eventos escolares e que têm como critério principal
empregado a adequação dos conteúdos (34,5% cada).
Contribui parcialmente (66,7%) para o alcance dos
objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam
parcialmente a metodologia de ensino centrada na
memorização (66,7%) e oferecerem questões parcialmente
problematizadas e estimulantes à curiosidade dos alunos
(75%), além de serem parcialmente ricos em relação ao
conteúdo e a apresentação, e privilegiam parcialmente
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos e não estarem defasados em relação à dinâmica
dos processos de ensino e aprendizagem, estimulando a
multidisciplinaridade.
Os livros didáticos não constituem principal
fonte de leitura e informação para o aluno e oferecem
parcialmente estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos, incentivam parcialmente a busca por novas
informações e conhecimentos e estão parcialmente
adequados às orientações curriculares oficiais.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades dos bairros centrais de Óbidos
pleiteiam transporte coletivo, coleta seletiva de lixo,
melhor infraestrutura, qualidade do ensino básico e
aparelhamento das escolas públicas. Reclamam do
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atendimento básico em saúde, da falta de um hospital com
médicos especialistas e pronto socorro com unidade de
emergência. O esgoto a céu aberto e ausência de destino
séptico aos dejetos de sanitários, banheiros e cozinhas, são
uma realidade comum. Quando existe saneamento básico,
despejam os rejeitos diretamente nos rios a partir de
bairros mais novos com algum planejamento. Somado ao
destino adequado do lixo (queimado na maioria das vezes),
o saneamento básico com tratamento do e fluxo são
medidas de médio prazo a serem pleiteadas à gestão
pública.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF FELIPE PATRONI
Informações Básicas
Código INEP: 15001539
Escola: EMEF FELIPE PATRONI
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ÓBIDOS
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
URBANO
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Felipe Patroni, 94,1% dos
entrevistados assinalaram usufruir da coleta de lixo, e
quando ocorre é na frequência de 2 vezes/semana, o
destino dos resíduos produzidos– de acordo com as
respostas – é coletado por serviço de limpeza (gari)
(94,1%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito rede geral de distribuição (82,4%).
Dos entrevistados, 95,5% declararam que a água é tratada
por cloração (71,2%) ou filtragem (24,2%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado através de fossa séptica (86,8%), a céu aberto/vala
(11,8%) e sumidouro (1,5%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino médio completo (44,8%), os demais
percentis foram distribuídos equitativamente nos que
possuem ensino fundamental incompleto (20,9%); os que
possuem o ensino fundamental completo (16,4%); os que
possuem ensino médio incompleto correspondem a 10,4%;
os que possuem o ensino superior incompleto (3%) e o
montante dos que sabem ler e escrever, mas não estudaram
e dos que não sabem ler/escrever é de 3% cada.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
viroses (34,9%), diarreia (19,3%); problemas ósseos e/ou
de articulação (9,6%). Ressalta-se que o percentual de
9,6% disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
Os entrevistados, na maioria (89,7%),
declararam que recorrem a postos de saúde. Quanto aos
atendimentos de saúde, os entrevistados consideram como
bom (80,9%) e ruim (11,8%). Em relação ao atendimento
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aos portadores de deficiências, 61,1% dos entrevistados
declararam ser regular e 22,2% afirmaram ser ruim e
16,7% declararam que não sabem.
Quando questionados sobre a assistência social,
os entrevistados declararam ser ruim (33,8%), afirmaram
ser regular (26,5%) e 26,5% não sabem. Outro dado de
avaliação foi atendimento em saúde (92,6%) qualidade de
ensino (2,9%), cursos de qualificação profissional (2,9) e
atendimento ao portador de deficiência (1,5%) como os
mais importantes indicados pelos entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 47,8%
dos entrevistados possuem documento de propriedade do
terreno, 37,7% não possuem e 14,5% não sabem.
Questionados sobre as características do terreno, a maioria
(98,5%) dos entrevistados responderam que vivem em área
de terra firme. Já quando foram questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros,
59,7% afirmaram que a casa era própria, 19,4% alegaram
que a casa é alugada, 17,9% cedida e 3% obteve a casa
através de posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
37% andam a pé; 25,5% moto-taxi; 15,2% moto; 11,5%
bicicleta e 6,7% utilizam carro.
Meio ambiente
Com relação à comunidade onde eles vivem,
69,6% relatam que o abastecimento de água é bom, 27,5%
afirmaram ser regular, 1,4% ruim e 1,4% disseram não
saber. Quanto à urbanização das ruas, 32,4% disseram ser
ruim; 32,4% disseram que não existe; 30,9% regular e
4,4% afirmou ser bom.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 58,8% dos
entrevistados confirmaram que nenhum dos menores de 18
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anos trabalha; 25% responderam que 1 apenas trabalha e
7,4% dos questionados disseram que dois menores
trabalham e 8,8% que 3 ou mais menores trabalham.
Quanto à renda familiar, que 67,6% possuem renda de 1 a
2 salários mínimos; 23,5% recebem menos de 1 salário
mínimo; 7,4% possuem de 2 a 3 salários mínimos mensais
como renda e 1,5% não possuem renda.
Segurança Pública
Neste item, a maioria dos entrevistados 73,5%
declarou ser ruim, 14,7% considerou regular, 5,9% julgou
não existir, 5,9% declarou não saber.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 80,9% disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 80,6% responderam que
nunca participam, 17,9% participam às vezes das
atividades e 1,5% na maioria das vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 80,9% participariam, 10,9% não
participariam e 8,8% talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (92,6%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Também responderam
em escala de importância sobre: arborização das ruas
(63,2%), qualidade do ar (26,5%), áreas verdes (7,4%) e
praias/balneários (2,9%).
PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola 80% dos
docentes são mulheres, com faixa etária variando entre 18
a 64 anos, sendo 50% são concursados, e 50% efetivados a
maior parte (60%) apresenta mais de 30 anos de serviço
público. Todos lecionam ensino fundamental – séries
finais, sendo que grande parte (33,3%) atua no 6º ano do
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ensino fundamental; a maior parte dos entrevistados (90%)
não possui outras atividade dentro da escola e a maioria
(80%) não leciona em outras escolas da rede municipal.
b) Formação e motivação: Todos os
professores entrevistados possuem graduação completa,
sendo do tipo licenciatura plena (100%) e licenciatura. Em
relação a instituição 50% formou-se em estabelecimento
privado; 40% estudaram estabelecimento público federal e
10% em estabelecimento público estadual. Do quantitativo
entrevistado, todos participaram do curso na modalidade
presencial. A maior parte (57,1%) não participou de cursos
de formação continuada, os que participaram foram a partir
de oferta da iniciativa federal (40%), estadual (40%), e
municipal (20%), sendo todos no formato presencial. Em
relação aos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos
durante a formação, os entrevistados ficaram divididos:
adequado (55,6%) e plenamente adequado (44,4%).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de tempo
em função de composição de carga horária em duas ou
mais escolas (40% indiferente, 30% muito importante); 2º)
Falta de comunicação e divulgação dos cursos na escola
50% muito importante, 20% importante); 3º) Falta de
compromisso institucional com a formação docente (40%
muito importante, 30% importante; 4º) Falta de vontade e
motivação pessoal (70% muito importante); 5º) Falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação (40% muito importante, 20% importante); 6º)
Falta de mecanismos de cobrança, especialmente por parte
do estado e município (40% importante e 20% regular); 7º)
Falta de possibilidades operacionais em função da
distância física (33,3% indiferente); 8º) Falta de recursos
financeiros (85,7% muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
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Interesse pessoal (77,8% muito importante); 2º) Incentivo
por parte da Secretaria de Educação (33,3% muito
importante); 3º) Melhoria do desempenho profissional
(75% muito importante); 4º) Melhoria de função/salário na
escola (44,4% muito importante); 5º) Oferta de
equipamentos de apoio (computador, internet, kits de
formação etc.) (55,6% muito importante); 6º) Oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops etc.) na sua área de
interesse (44,4% muito importante); 7º) Temáticas novas
e/ou diversificadas (55,6% importante)
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, assim como todos informaram estar
aptos a participar de cursos de educação continuada à
distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios (80% muito
importante); 2º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (92,3% muito
importante); 3º) Melhores salários (100% muito
importante); 4º) Articulação entre alunos, professores e
gestores (76,9% muito importante); 5º) Interesse dos
alunos (75% muito importante); 6º) Bom desempenho dos
alunos (60% muito importante); 7º) Qualificação e
atualização em conteúdos específicos (76,9% muito
importante); 8º) Número adequado de alunos em sala de
aula (80% muito importante); 9º) Possibilidade de assumir
cargos administrativos (28,6% regular); 10º) Diálogo com
outros professores sobre questões da disciplina (80%
importante); 11º) Atuação em processo de gestão
participativa (60% importante); 12º) Salas de aula
adequadas (90% muito importante); 13º) Trabalhar em um
só local (50% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue a
escala de importância: 1º) Convívio social (80% muito
importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos aos
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alunos (60% muito importante); 3º) Metodologia de ensino
voltada para a memorização de conteúdos (30%
importante); 4º) Articulação dos conteúdos e sua relação
com a realidade socioambiental e cultural (60%
importante); 5º) Integração dos espaços de cidadania
Escola-Comunidade (70% muito importante); 6º) Maior
inclusão social (50% muito importante); 7º) Facilidade de
acesso a informações via Internet (50% muito importante);
8º) Expectativa de melhoria de vida e trabalho com a
formação escolar (80% muito importante); 9º) Facilidade
de acesso a contextos informacionais e de lazer (50%
importante); 10º) Aprendizado por meio de atividades
lúdicas e participativas (50% muito importante); 11º)
Acesso a fontes bibliográficas variadas (50% muito
importante); 12º) Estímulo da família (60% muito
importante); 13º) Estímulo docente e relação professoraluno (80% muito importante); 14º) Facilidade de
deslocamento para a escola (50% muito importante); 15º)
Merenda escolar (60% muito importante); 16º) Salas de
aula adequadas (90% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem todos afirmam ter recebido orientações oficiais
para o ensino de sua área/disciplina, e todos incorporam
em suas aulas e trabalham algum tema transversal em sua
disciplina. Em escala de densidade de utilização como
temas indicados temos: Ética (27,3%); Pluralidade Cultural
(21,2%); Meio Ambiente (18,2%); Saúde (15,2%);
Orientação sexual (9,1%); Trabalho e consumo (9,1%).
São trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares e
em parceria com outras disciplinas, principalmente
conteúdos próprios de Estudos Amazônicos (26,7%),
Geografia (20%), História (13,3%), Ciências (13,3%) e
Português (13,3%). A maioria (62,5%) dos entrevistados
alegou não conhecer o projeto político pedagógico da
escola e a maior parte (87,5%) afirmam não saber se ele
contempla os temas transversais. Todos entrevistados
afirmaram que os temas trabalhados em eventos escolares

2086

são orientados pela transversalidade, sendo desenvolvido o
tema de forma multidisciplinar.
Segundo a maioria dos entrevistados (83,3%)
afirmam que os alunos sentem-se altamente motivados em
participar desses eventos, principalmente na seguinte
escala de prioridade: 1º) Meio ambiente da região (Floresta
amazônica e biodiversidade) (60% médio); 2º) Questões
étnicas (indígenas, quilombolas etc.) (60% médio); 3º)
Problemas ambientais locais (desmatamento, enchentes,
lixo, endemias etc.) (40% médio); 4º) Problemas
ambientais globais (aquecimento global, extinção de
espécies etc.) (50% médio); 5º) Saúde (doenças crônicas,
câncer, diabetes, hipertensão etc.). (62,5% médio); 6º)
Doenças sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e
drogas (40% médio); 7º) Profissão, emprego e renda (40%
alto); 8º) Esporte e lazer (71,4% muito alto); 9º)
Equipamentos tecnológicos e eletrônicos (40% muito alto);
10º) Cultura globalizada (hip hop, funk, grafite etc.) (50%
muito alto); 11º) Cultura regional (música, dança, festas,
literatura etc.) (40% muito alto); 12º) Saúde do corpo e
saúde mental (80% médio); 13º) Bem estar social (família,
religião, preconceitos etc.) (50% médio); 14º) Violência
(doméstica, escolar, gangues etc.) (66,7% médio); 15º)
Violência sexual (pedofilia, exploração sexual etc.) (70%
médio); 16º) Vestuário e veículos (40% médio); 17º)
Línguas locais (oriundas das famílias linguísticas tupiguarani, jê, karib) (50% baixo).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola temos: biblioteca/sala de
leitura (42,9%), sala de aula (42,9%) e laboratório de
informática (14,3%). Desses espaços os professores
utilizam para suas aulas principalmente a sala de aula
(60%) e a biblioteca (40%). Por não haver laboratório de
ciências todas as questões desse item não foram
assinaladas.
Todos afirmaram que não há nenhum projeto de
informática educativa na escola, porém, a maioria (88,9%)
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afirmam existir materiais audiovisuais de apoio
pedagógico, e a maioria (55,6%) não recebeu curso de
capacitação para o uso desses materiais, e por conta disso a
maioria (55,6%) raramente usa esses instrumentos, mesmo
a maioria (55,6%) julgando importante materiais
audiovisuais enquanto instrumento de apoio didático
pedagógico nas suas disciplinas. Além disso, apenas 30%
produz o seu próprio material didático de acordo com que
é disponível no seu ambiente (plantas, animais, etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acervo bibliográfico não é
suficiente (77,8%), porém adequado (77,8%), o espaço
físico insuficiente (83,3%) e inadequado (75%): o
mobiliário e instalações insuficientes (66,7%), porém,
adequado (66,7%), não possui manutenção suficiente
(66,7%) e nem adequada (50%) diante do espaço. O acervo
existente é parcialmente adequado (55,6%) para atender
sua disciplina e que os títulos são em sua maioria de
literatura brasileira (17,5%); livros didáticos (17,5%) e
literatura juvenil (12,5%). Que a biblioteca e a sala de
leitura são usadas pelos alunos como apoio ao estudo de
sua disciplina (55,6%).
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram que recebem via Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD) e que estes livros são escolhidos pela
Comissão de Professores (77,8%) e utilizados pelos
professores (88,9%). Além destes, livros didáticos e
paradidáticos (24,1%) também são utilizados pelos
docentes no preparo das atividades de ensino e eventos
escolares e que têm como critério principal empregado a
adequação dos conteúdos e atualidade dos conteúdos
(34,5% cada). Contribui (75%) para o alcance dos
objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam
parcialmente a metodologia de ensino centrada na
memorização (55,6%) e oferecerem questões parcialmente
problematizadas e estimulantes à curiosidade dos alunos
(88,9%), além de serem ricos em relação ao conteúdo e a
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apresentação, e privilegiam parcialmente conhecimentos
teóricos em relação aos conhecimentos práticos e não
estarem defasados em relação à dinâmica dos processos de
ensino
e
aprendizagem,
estimulando
a
multidisciplinaridade.
Os livros didáticos constituem principal fonte de
leitura e informação para o aluno e oferecem estratégias
para pesquisa e aplicação dos conhecimentos, incentivam
parcialmente a busca por novas informações e
conhecimentos e estão adequados às orientações
curriculares oficiais.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades dos bairros centrais de Óbidos,
pleiteiam transporte coletivo, coleta seletiva de lixo,
melhor infra-estrutura, qualidade do ensino básico e
aparelhamento das escolas públicas. Reclamam do
atendimento básico em saúde, da falta de um hospital com
médicos especialistas e pronto socorro com unidade de
emergência. O esgoto a céu aberto e ausência de destino
séptico aos dejetos de sanitários, banheiros e cozinhas, são
uma realidade comum. Quando existe saneamento básico,
despejam os rejeitos diretamente nos rios a partir de
bairros mais novos com algum planejamento. Somado ao
destino adequado do lixo (queimado na maioria das vezes),
o saneamento básico com tratamento do e fluxo são
medidas de médio prazo a serem pleiteadas à gestão
pública.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: No Centro de Ensino Irmã Firmina, 61,4%
das pessoas questionadas assinalou usufruir da coleta de
lixo, e quando ocorre é na frequência de 2 vezes/semana, o
destino dos resíduos produzidos– de acordo com as
respostas – é coletado por serviço de limpeza (gari) (50%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito por micro abastecimento comunitário
(100%). Dos entrevistados, todos declararam que a água é
tratada, as formas de tratamento utilizadas são: cloração
(59,5%), filtragem (31%) e fervura (9,5%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado através a céu aberto/vala (48,3%), Fossa séptica
(21%) e sumidouro (15%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (35,4%), os
demais percentis foram distribuídos equitativamente nos
que possuem ensino médio completo (21,5%); os que
possuem o ensino médio incompleto (20%); os que
possuem ensino fundamental completo correspondem a
12,3%; os que possuem o ensino superior completo
(1,5%), mas a taxa dos que sabem ler e escrever, mas não
estudaram e dos que não sabem ler/escrever ainda é
preocupante (9,2% cada).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (28,8%); viroses com 12,1% dos casos; e doenças
respiratórias (12,9%). Ressalta-se que o percentual de
39,4% disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
Os entrevistados, na maioria (90,9%),
declararam que recorrem a postos de saúde. Quanto aos
atendimentos de saúde, os entrevistados consideram como
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bom (38,2%) e regular (38,2%). Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências, 28,3% dos
entrevistados declararam ser ruim e 23,3% afirmaram não
existir e somente 20% declararam ser regular.
Quando questionados sobre a assistência social,
os entrevistados declararam não existir (36,2%), afirmaram
ser regular (25,9%) e 15,5% que o apontaram como bom.
Outro dado de avaliação foi atendimento em saúde
(71,9%) qualidade de ensino (12,3%) e atendimento ao
portador de deficiência (10,5%) como os mais importantes
indicados pelos entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 75,4%
dos entrevistados possuem documento de propriedade do
terreno e 24,6% não possuem. Questionados sobre as
características do terreno, todos os entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 83,6% afirmaram que a casa
era própria e 16,4% alegaram que a casa é alugada.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
23,5% andam a pé; 23,5% usam bicicleta; 22,1% Ônibus e
10,3% utilizam carro.
Meio ambiente
Com relação à comunidade onde vivem, 83,6%
relatam que o abastecimento de água é regular e 16,4%
afirmaram ser bom. Quanto à urbanização das ruas, 25%
disseram ser ruim; 17,9% bom; e, 17,9% que não existe.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 40% dos
entrevistados confirmaram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; 31,7% responderam que 1 apenas trabalha e
15% dos questionados disseram que dois menores
trabalham e 13,3% que 3 ou mais menores trabalham.
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Quanto à renda familiar, que 60,7% recebem menos de 1
salário mínimo; 36,1% possuem renda de 1 a 2 salários
mínimos e 3,3% de 2 não possuem renda.
Segurança Pública
Neste item, a maioria dos entrevistados 28,1%
declarou não saber, 28,1% considerou ruim, 26,3% julgou
não existir, 14% declarou regular e 3,5% ruim.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 91,2% disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 50,9% responderam que
participam às vezes e 49,1% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 54,4%
participariam e 45,6% não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (71,9%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Também responderam
em escala de importância sobre: arborização das ruas
(38,6%), qualidade do ar (33,3%), áreas verdes (19,3%),
praias/balneários (5,3%) e rios e lagos (3,5%).
PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola todos os
docentes são mulheres, com faixa etária variando entre 18
a 64 anos, sendo que a maioria (90%) são concursados, e a
maior parte (42,9%) apresenta de 11 a 15 anos de serviço
público. A maioria (100%) lecionam ensino fundamental –
séries iniciais, sendo que grande (40%) parte atua no 3º
ano do ensino fundamental; nenhum entrevistado possui
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outras atividade dentro da escola e nenhum leciona em
outras escolas da rede municipal.
b) Formação e motivação: A maioria (63,6%)
dos professores possui graduação incompleta, sendo 100%
do tipo licenciatura plena. Em relação a instituição 100%
estudam/estudaram estabelecimento público federal; do
quantitativo
entrevistado,
a
maioria
(100%)
participou/participa do curso na modalidade presencial. A
maior parte (75%) participou de curso de formação
continuada, a partir de oferta da iniciativa pública federal
(77,8%); estadual (11,1%) e municipal (11,1%), sendo
todos no formato presencial. Em relação aos
conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante a
formação, os entrevistados ficaram divididos: adequado
(69,2%); plenamente adequado (15,4%) e pouco adequado
(15,4%).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
educação (75% pouco importante); 2º) Falta de tempo em
função de composição de carga horária em duas ou mais
escolas (62,5% importante); 3º) falta de recursos
financeiros (75% pouco importante); 4º) falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola (45,5%
importante); 5º) falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e município (45,5%
importante); 6º) falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (45,5% pouco importante); 7º)
Falta de compromisso institucional com a formação
docente (30% importante); 8º) Falta de vontade e
motivação pessoal (30% importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Melhoria do desempenho profissional (72,7% muito
importante); 2º) Interesse pessoal (75 pouco muito muito
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importante); 3º) Oferta de eventos (cursos, palestras,
workshops, etc) na sua área de interesse (50% importante e
50% pouco importante); 4º) melhoria de função/salário na
escola (75% pouco importante); 5º)
oferta de
equipamentos de apoio (computador, internet, kits de
formação, etc) (50% importante e 25% regular); 6º)
Temáticas novas e/ou diversificadas (50% regular e 25%
importante); 7º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (36,4% pouco importante e 37,5% importante).
A maioria dos professores (100%) manifestaram
o desejo pela oferta de cursos visando um melhor
desempenho de suas atividades de ensino, principalmente
em: educação especial (17,9%), os benefícios da
tecnologia no ensino-aprendizagem (14,3%), alfabetização
(14,3%), especializações diversas (10,7%), pós graduação;
mestrado; metodologia diferenciada; libras; oficina
pedagógica (7,1%). A maioria dos entrevistados (57,1%)
informou não estarem aptos a participar de cursos de
educação continuada à distância, os principais motivos
são: falta de capacitação em informática (77,8%) e a
dificuldade de acesso à internet (22,2%).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) salas de aula adequadas
(77,8% muito importante); 2º) Trabalhar em um só local
(77,7% muito importante); 3º) Melhores salários (70%
muito importante); 4º) recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratório (58,3% muito importante);
5º) bom desempenho dos alunos; Qualificação e
atualização em conteúdos específicos (55,6% muito
importante); 6º) Número adequado de alunos em sala de
aula (54,5% muito importante); 7º) Articulação entre
alunos, professores e gestores; Interesse dos alunos (50%
muito importante); 8º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos; Possibilidade de
assumir cargos administrativos (44,4% muito importante);
9º) Diálogo com outros professores sobre questões da
disciplina; Atuação em processo de gestão participativa
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(40% muito importante) que motivam o aluno segue a
escala de importância: 1º) Integração dos espaços de
cidadania Escola-Comunidade (70% muito importante);
2º) Estímulo docente e relação professor-aluno (66,7%
muito importante); 3º) Programas e/ou projetos dirigidos
aos alunos (70% muito importante); 4º) Programas e/ou
projetos dirigidos aos alunos; Facilidade de acesso a
informações via Internet; Estímulo da família (88,9%
pouco importante); 5º) Articulação dos conteúdos e sua
relação com a realidade socioambiental e cultural;
Expectativa de melhoria de vida e trabalho com a
formação escolar; Aprendizado por meio de atividades
lúdicas e participativas; Facilidade de deslocamento para a
escola (88,9% pouco importante); 6º) Maior inclusão
social (50% muito importante); 7º) Convívio social;
Acesso a fontes bibliográficas variadas (55,6% pouco
importante); 8º) Metodologia de ensino voltada para a
memorização de conteúdos; Facilidade de acesso a
contextos informacionais e de lazer (36,4% muito
importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a maioria (83,3%) afirmam não ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina,
mas mesmo assim, todos incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
temas indicados em escala de densidade de utilização,
temos: Ética (23,5%); Meio Ambiente (23,5%); Saúde
(21,6%); Pluralidade Cultural (17,6%); Orientação sexual
(9,8%); Trabalho e consumo (3,9%). São trabalhados
integrados aos conteúdos disciplinares e em parceria com
outras disciplinas, principalmente conteúdos próprios de
Ciências (25%); Matemática (25%); Português (20,5%). A
maioria dos entrevistados (85,7%) alegou conhecer o
projeto político pedagógico da escola e a maior parte
(84,6%) afirmam que ele não contempla os temas
transversais. A maior parte dos entrevistados (85,7%)
afirmou que os temas trabalhados em eventos escolares são
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orientados pela transversalidade, sendo desenvolvido o
tema na maioria das vezes (83,3%) de forma
multidisciplinar.
Segundo a maioria dos entrevistados (64,3%)
afirmam que os alunos sentem-se altamente motivados em
participar desses eventos, principalmente na seguinte
escala de prioridade: 1º) Meio ambiente da região (Floresta
amazônica e biodiversidade) (41,7% regular); 2º) Questões
étnicas (indígenas, quilombolas etc.) (50% regular); 3º)
Problemas ambientais locais (desmatamento, enchentes,
lixo, endemias etc.) (38,5% regular); 4º) Problemas
ambientais globais (aquecimento global, extinção de
espécies etc.) (33,3% importante); 5º) Saúde (doenças
crônicas, câncer, diabetes, hipertensão etc.). (38,5%
regular); 6º) Doenças sexualmente transmissíveis, sexo,
gravidez e drogas (41,7% importante); 7º) Profissão,
emprego e renda (58,3% importante); 8º) Esporte e lazer
(53,8% muito importante); 9º) Equipamentos tecnológicos
e eletrônicos (41,7% importante); 10º) Cultura globalizada
(hip hop, funk, grafite etc.) (25% importante); 11º) Cultura
regional (música, dança, festas, literatura etc.) (61,5%
importante); 12º) Saúde do corpo e saúde mental (50%
regular); 13º) Bem estar social (família, religião,
preconceitos etc.) (53,8%); 14º) Violência (doméstica,
escolar, gangues etc.) (50% importante); 15º) Violência
sexual (pedofilia, exploração sexual etc.) (41,7%
importante); 16º) Vestuário e veículos (41,7% importante);
17º) Línguas locais oriundas das famílias linguísticas tupiguarani, jê e karib (41,7% pouco importante).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola temos: biblioteca/sala de
leitura (45,2%), sala de aula (38,7%), laboratório de
ciências (6,5%), laboratório de informática (3,2%). Desses
espaços os professores utilizam para suas aulas
principalmente a biblioteca (50%) e sala de aula (41,7%).
O laboratório de ciências é de uso compartilhado
e é utilizado principalmente nas disciplinas: Ciências
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(33,3%); Estudos Amazônicos (33,3%) e História (33,3%).
Segundo os entrevistados, o espaço é suficiente (66,7%),
porém não é adequado (60%), e o mobiliário insuficiente
(80%) e inadequado (75%); A maior parte dos
entrevistados (75%) afirmou que o espaço favorece a
aplicação do conhecimento das ciências o cotidiano do
aluno, além de auxiliar no ensino da disciplina (80%).
Como espaços utilizados para o desenvolvimento de
práticas didáticas foi mencionado a “quadra de esportiva”.
Todos afirmaram que não há nenhum projeto de
informática educativa na escola, porém, a maioria (66,7%)
afirma existir materiais audiovisuais de apoio pedagógico,
no entanto, nunca receberam capacitação de apoio no uso
desses materiais, por conta disso, a maioria (55,6%)
raramente usa esses instrumentos, mesmo a maioria
(44,4%) jugando muito importante os materiais
audiovisuais enquanto instrumento de apoio didático
pedagógico nas suas disciplinas. Como recurso a maioria
(88,9%) produz o seu próprio material didático de acordo
com que é disponível no seu ambiente (plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura todos
afirmaram que o seu acerco bibliográfico não é suficiente
(54,5%), porém, adequado (54,5%), o espaço físico
insuficiente (63,6%) e inadequado (72,7%), o mobiliário e
instalações insuficiente (77,8%) e inadequado (77,8%),
não possui manutenção suficiente (77,8%) e nem adequada
(77,8%) diante do espaço. O acervo existente é
parcialmente adequado (66,7%) para atender sua disciplina
e que os títulos são em sua maioria de literatura infantil
(18,5%); livros didáticos (15,4%); Literatura brasileira
(13,8%); Mapas e atlas (12,3%). Que a biblioteca e a sala
de leitura são usadas pelos alunos como apoio ao estudo de
sua disciplina (90%).
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram que recebem via Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD) e que estes livros são escolhidos pela
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Comissão de Professores (92,3%) e utilizados pelos
professores (75%). Além destes, revistas e jornais, livros
também são utilizados pelos docentes no preparo das
atividades de ensino e eventos escolares e que têm como
critério principal empregado a adequação dos conteúdos e
abordagem inovadora e qualidade dos temas e conteúdos
(25,7% cada). Contribuem para o alcance dos objetivos
propostos para a sua disciplina e reforçam parcialmente a
metodologia de ensino centrada na memorização (60%) e
oferecerem questões problematizadas e estimulantes à
curiosidade dos alunos (54,5%), porém são parcialmente
ricos em relação ao conteúdo e a apresentação, e
privilegiam parcialmente conhecimentos teóricos em
relação aos conhecimentos práticos, apesar de não estarem
defasados em relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem, não estimulam a multidisciplinaridade.
Os livros didáticos constituem parcialmente
principal fonte de leitura e informação para o aluno e
oferecem parcialmente estratégias para pesquisa e
aplicação dos conhecimentos, apesar de incentivarem a
busca por novas informações e conhecimentos, não se
adequando às orientações curriculares oficiais.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades dos bairros centrais de Óbidos,
pleiteiam transporte coletivo, coleta seletiva de lixo,
melhor infraestrutura, qualidade do ensino básico e
aparelhamento das escolas públicas. Reclamam do
atendimento básico em saúde, da falta de um hospital com
médicos especialistas e pronto socorro com unidade de
emergência. O esgoto a céu aberto e ausência de destino
séptico aos dejetos de sanitários, banheiros e cozinhas, são
uma realidade comum. Quando existe saneamento básico,
despejam os rejeitos diretamente nos rios a partir de
bairros mais novos com algum planejamento. Somado ao
destino adequado do lixo (queimado na maioria das vezes),
o saneamento básico com tratamento do e fluxo são
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medidas de médio prazo a serem pleiteadas à gestão
pública.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Professor José Tostes, 82% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo, e quando ocorre é na frequência de 2
vezes/semana, o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é a queimada
(82%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito por rede geral de abastecimento
(99%). Dos entrevistados, 97,6% declararam que a água é
tratada, as formas de tratamento utilizadas são: filtragem
(72%), fervura (13,5%) e a cloração (12,3%).
Esgoto: Fossa séptica (58,7%) e rede geral
(38,7%) foram os destinos indicados para o esgotamento
de banheiros e/ou sanitário.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que completaram o ensino médio (54,7%), os demais
percentis foram distribuídos equitativamente nos que
possuem ensino fundamental (11,3) e os que não o
completaram (10,2%); os que possuem ensino médio
incompleto correspondem a 7,7%; os que possuem ensino
superior incompleto são 6.6%; os que possuem o ensino
superior completo (8,8%) e os que não completaram o
ensino fundamental (11,3%), mas a taxa dos que sabem ler
e escrever, mas não estudaram ainda é preocupante
(11,3%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
viroses com 14,4% dos casos; diarreia (14,4%); e doenças
respiratórias (12,9%).
Os entrevistados, na maioria (94,9%), declarou
que recorrem a postos de saúde.Quanto aos atendimentos
de saúde, os entrevistados consideram como regular
(59,8%) bom (30,7%). Em relação ao atendimento aos
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portadores de deficiências, 47,5% dos entrevistados
declararam ser regular e 29,7% não souberam responder e
somente 9,7% declararam não existir.
Quando questionados sobre a assistência social,
os entrevistados declararam não existir (37,9%) ou não
sabem responder (30,9%), restando 19,9 % que o
apontaram como regular. Outro dado de avaliação foi
atendimento em saúde (55,9%) qualidade de ensino
(16,2%) e cursos de qualificação profissional (16,6%)
como os mais importantes indicados pelos entrevistados.

Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 40,5%
dos entrevistados possuem documento de propriedade do
terreno, 34,7 não sabem e 24,8 não têm. Questionados
sobre as características do terreno, 98,5% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 93,4% afirmaram que a casa
era própria e que a mesma foi conseguida por meio de
posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
43.5% andam a pé; 19,5% usam moto-táxi; 10,5% moto;e
13.5% utilizam carro.
Meio ambiente
Com relação à comunidade onde eles vivem,
63% relatam que o abastecimento de água é bom e 32,1%
é regular. Quanto à urbanização das ruas, 47,7% disseram
ser regular; 24,6% ruim; e, 23,1 que não existe.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 88% dos
entrevistados confirmaram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; 6,3% responderam que 1 apenas trabalha e
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4,8% dos questionados disseram que dois menores
trabalham. Quanto à renda familiar, que somente 13,6%
recebem menos de 1 salário mínimo; 54,9% possuem
renda de 1 a 2 salários mínimos; 19,3% de 2 a 3 salários
mínimos e somente 3,8% não possuem renda.
Segurança Pública
Neste item, a maioria dos entrevistados (61,5%)
considerou ser regular; 21,4% julgou não existir; e 13,2%
ser ruim.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 96,2% disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 46,9% responderam que
participam às vezes, 38,9% nunca participam das
atividades e 14,1% participa na maioria das vezes. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 77,9% participariam, 4,6%
não participariam e 17,5% talvez participassem.

Visão compartilhada de futuro
Para a metade dos entrevistados (55,9%) o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde. Também
responderam em escala de importância sobre: áreas verdes
(23,5%), arborização das ruas (19,1), praias/balneários,
rios e lagos (8,8%) e qualidade do ar (26,7%).
PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola a trabalham
mulheres (100%) de faixa etária variando entre 18 a 30
anos, sendo que a maioria é contratada (66,7%), lecionam
na pré-escola (75%) e maternal (25%) e não exercem outra
atividade na escola e nem lecionam em outras escolas.
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b) Formação e motivação: Pelo menos 1
professor cursou uma graduação em Pedagogia em
instituição privada, o restante, o ensino médio completo.
Quanto à formação continuada, 75% responderam ter
participado de cursos de capacitação em instituição pública
municipal de forma presencial e consideraram adequados
(100%) os programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
programas de incentivo por parte da Secretaria de
Educação (para 100% é muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (100% muito importante) e temáticas
novase/ou diversificadas.2º)oferta de eventos (cursos,
palestras, workshops, etc.) na sua área de interesse;
melhoria de função/salário na escola, interesse pessoal,
melhoria do desempenho profissional; incentivo por parte
da Secretaria de Educação (100% importante).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos,
qualificação e atualização de conteúdos específicos,
número adequado de alunos em sala de aula, (100% muito
importante); recursos didáticos para implementar práticas,
inclusive laboratório, tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos, melhores
salários, salas de aula adequadas, trabalhar em um só local,
articulação entre alunos, professores e gestores, bom
desempenho dos alunos; 2º) Possibilidade de assumir
cargos administrativos, atuação em processo de gestão
participativa (66,7 % importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Convívio social (100% muito
importante); 2º) Articulação dos conteúdos e sua relação
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com a realidade socioambiental e cultural, expectativa de
melhoria de vida e trabalho com a formação escolar,
estímulo da família, estímulo docente e relação professoraluno, merenda escolar, salas de aula adequadas,
programas e/ou projetos dirigidos aos alunos, metodologia
de ensino voltada para a memorização do conteúdo,
integração dos espaços de cidadania escola-comunidade,
maior inclusão social, facilidade de acesso a informação
via internet, facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer, aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas, acesso a fontes
bibliográficas variadas, facilidade de deslocamento para a
escola (75% importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100% dos professores afirmam não ter
recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina e aqueles que receberam-nas incorporam
em suas aulas e trabalham algum tema transversal em sua
disciplina. São trabalhados integrados aos conteúdos
disciplinares, em parceria com outras disciplinas, sendo
que na escala de associação de densidade temos: Ciências,
Matemática, Português e menor escala Línguas, Estudos
Amazônicos, Geografia e História. Os professores
afirmaram não trabalhar temas transversais em parceria
com outras instituições. O curioso é que todos os
entrevistados alegou desconhecer o projeto político
pedagógico da escola, e por conta disso, não sabem se ele
contempla os temas transversais.
Todos se sentem motivados em participar desses
eventos, e a maioria dos alunos estaria altamente motivada
a participar (100% muito alta), principalmente na seguinte
escala de prioridade: 1º) Questões étnicas (indígenas,
quilombolas, etc); violência sexual (pedofilia, exploração
sexual, etc), equipamentos tecnológicos e eletrônicos,
cultura globalizada (hip hop, funk, grafite, etc); violência
(doméstica, escolar, gangues, etc); 2º) meio ambiente da
região (floresta amazônica, biodiversidade), problemas
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ambientais locais (desmatamento, enchentes, lixo,
endemias, etc), problemas ambientais globais, cultura
regional (música, dança, festas, literatura, etc), saúde do
corpo e saúde mental, bem estar social (25% muito
importante e 75% importante); doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas; saúde (100%
muito importante); vestuário e veículos; profissão, renda e
emprego, línguas locais oriundas das famílias tupi-guarani,
jê e karib. No contexto escola-comunidade os principais
temas mencionados como importantes para serem
trabalhados transversalmente foram: ética; pluralidade
cultural; meio ambiente; saúde (100%); trabalho e
consumo; orientação sexual (75%).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula, sala multimídia e biblioteca
para seu uso cotidiano que são utilizadas por todos
(100%). Como não existe outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
adequado (100%), composto principalmente de: livros
didáticos (100%). Todos afirmaram que os alunos utilizam
a biblioteca como apoio aos estudos de sua disciplina.

2107

Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (100%) categoricamente serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que quem
escolhe estes livros é a Secretaria Municipal de Educação
(75%), cujo critério de escolha segue: atualidade dos
conteúdos; e, abordagem inovadora e qualidade dos temas
e conteúdos, e, que todos são utilizados pelos professores
(100%). Além destes, outros livros e a internet são
utilizados pelos docentes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares (100%) e que têm como critério
principal empregado a adequação dos conteúdos (75%). O
fato de contribuírem parcialmente (75%) para o alcance
dos objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam
(100%) a metodologia de ensino centrada na memorização
e oferecerem questões problematizadas e estimulantes à
curiosidade dos alunos (75%), mas, não são ricos em
relação ao conteúdo e a apresentação (66,7%), privilegiam
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (100%), mas não estão defasados em relação à
dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem (100%)
e estimulam a multidisciplinaridade (100%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (100%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(100%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (100%), aprofundando parcialmente os
conteúdos trabalhados em sala de aula (33,3%),
contemplam a realidade e os elementos culturais locais
(33,3%), e, estão totalmente adequados às orientações
curriculares oficiais (100%).
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
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atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
As comunidades urbanas enfrentam dificuldades
similares quanto ao saneamento básico em relação às
rurais. O esgoto a céu aberto e ausência de destino séptico
aos dejetos de sanitários, banheiros e cozinhas, são uma
realidade comum. Quando existem, despejam os rejeitos
diretamente nos rios a partir de bairros mais novos com
algum planejamento. Somado ao destino do lixo
(queimado na maioria das vezes) são medidas de médio
prazo a serem pleiteadas à gestão pública.
Sugestões de atendimento itinerante em atenção
básica em saúde têm sido apresentadas por algumas
associações comunitárias da zona rural.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Professora Maria Madalena
Printes, todas as pessoas questionadas responderam usar
recipiente fechado, o destino dos resíduos produzidos–
armazenados de acordo com as respostas – é coletado por
serviço de limpeza (gari) (100%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito através de rede geral de
abastecimento (100%). Dos entrevistados, 47,6%
declararam que fazem uso de cloração para o tratamento de
água, 46,7% usam o sistema de filtração, e 5,7% fervem a
água.
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado em fossa séptica (95,2%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino médio completo (56,2%), e os
demais percentuais foram os que possuem ensino superior
completo (12,4%), ensino médio incompleto (8,6%),
ensino fundamental completo (7,6%), ensino fundamental
incompleto (6,7%), e os que sabem ler/escrever, mas não
frequentaram a escola (6,7%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (16,5%), dengue (10,2%), verminoses (7,9%),
outras viroses (6,3%), doenças respiratórias (3,1%),
hepatite (2,4%), diabetes (2,4%), problemas do coração
(1,6%), e problemas ósseos e/ou de articulação (1,6%).
Dos entrevistados, 88,5% declararam que
recorrem a postos de saúde para atendimento em caso de
doença, 5,8% recorrem a hospitais públicos, 4,8%
recorrem a médicos do plano de saúde. Quanto aos
atendimentos de saúde, 68,6% dos entrevistados alegaram
ser regular. Em relação ao atendimento aos portadores de
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deficiências, 68,5% declararam ser regular no local onde
vivem.
Quando questionados sobre a assistência social,
63,8% dos entrevistados declararam que é regular. Outro
dado de avaliação foi atendimento de saúde (81,9%),
qualidade de ensino (6,7%), cursos de qualificação
profissional (6,7%), e creche (2,9%) como os mais
importantes indicados pelos entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 54,3%
dos entrevistados não possuem documento de propriedade
do terreno, 22,9% afirmam possuir as devidas
documentações, e 22,9% não sabem. Questionados sobre
as características do terreno, todos os entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 77,1% afirmaram que a casa
é própria, outros 16,2% dizem ser alugada.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados 30,4% dos entrevistados responderam
que andam a pé, 30,4% usam moto-taxi, 14,8% utilizam
carro, 10,1% usam moto, e 9,3% utilizam bicicleta.
Meio ambiente
Com relação à sua comunidade, 61% avaliaram
o abastecimento de água como bom, outros 26,7% o
consideraram regular. Quanto à urbanização das ruas,
45,7% a consideram regular, 29,5% disseram ser bom,
outros 21,9% manifestaram ser ruim.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Os entrevistados, na sua totalidade, afirmaram
que nenhum menor de 18 anos trabalha. Quanto à renda
familiar, 67% recebem de 1 a 2 salários mínimos; 13,4%
recebem de 2 a 3 salários mínimos, 6,2% recebem de 3 a 5
salários mínimos, e 3,1% percebem mais de 5 salários
mínimos mensais como renda.
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Segurança Pública
Neste item, 47,6% dos entrevistados declararam
que o serviço de segurança pública onde vivem é ruim, e
37,1% confessam não existir.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 74,3% disseram que sim, outros 25,7%
falaram que gostam parcialmente. Esta afirmação chama
atenção pelo fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 51,8% responderam que participam na
maioria das vezes, e 41,1% falaram que participam às
vezes. E quando perguntados se participariam de projetos
que beneficiariam sua comunidade, 54,3% informaram que
participariam, outros 41,9% falaram que não.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (71,1%) o aspecto mais
importante é a qualidade do ar. Também responderam em
escala de importância: praias/balneários (12%), as áreas
verdes (7,2%), arborização (7,2%), e rios e lagos (2,4%).
PLANO DE AÇÃO
As comunidades dos bairros centrais de Óbidos
pleiteiam transporte coletivo, coleta seletiva de lixo,
melhor infraestrutura, qualidade do ensino básico e
aparelhamento das escolas públicas. Reclamam do
atendimento básico em saúde, da falta de um hospital com
médicos especialistas e pronto socorro com unidade de
emergência. O esgoto a céu aberto e ausência de destino
séptico aos dejetos de sanitários, banheiros e cozinhas, são
uma realidade comum. Quando existe saneamento básico,
despejam os rejeitos diretamente nos rios a partir de
bairros mais novos com algum planejamento. Somado ao
destino adequado do lixo (queimado na maioria das vezes),
o saneamento básico com tratamento do e fluxo são
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medidas de médio prazo a serem pleiteadas à gestão
pública.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na comunidade da Escola São Francisco,
todas as pessoas questionadas responderam não usufruir da
coleta de lixo, o destino dos resíduos produzidos–
armazenados de acordo com as respostas – é queimado
(100%).
Água: As respostas deixaram claro que a maior
parte abastecimento é feito através de rio, açude, lago,
igarapé ou nascente (52,4%), Micro Abastecimento
Comunitário-Poço Artesiano (28,6%) e por Poço
Doméstico (14,3%). Dos entrevistados, 52,4 declararam
que a água não é tratada, e dos 47,6% que tratam, todos
utilizam o processo de cloração.
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado na maior parte das respostas a Sumidouro (76,2%)
e 23,8% a céu aberto/vala segundo os entrevistados.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (60%), os
demais pertencem aos que possuem ensino fundamental
completo (13,3%), a quem não sabe ler ou escrever (6,7%)
e quem possui ensino médio incompleto (20%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
verminoses (9,4%), doenças respiratórias (15,6%),
Hepatite (9,4%), diarreia (25%), outras viroses (15,6%),
Hanseníase (3,1), problemas de pele (3,1%), problemas de
coração (6,3%), problemas ósseos e/ou de articulação
(3,1%), diabetes (6,3%) e em 3,1% não houve casos de
doenças.
Dos entrevistados, a maioria dos entrevistados
declarou que recorrem a postos de saúde de outras
comunidades para atendimento em caso de doença. Quanto
aos atendimentos de saúde, 76,2% alegaram não existir,
14,3% o classificaram regular; 4,8% ruim e 4,8%
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classificaram como bom. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 95,2% declararam que não
existe e 4,8% não sabem responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
90,5% dos entrevistados declararam que não existe.
Habitação
Constatou-se que nenhum entrevistado possui
documento de propriedade do terreno. Questionados sobre
as características do terreno, todos os entrevistados vivem
em área de terra firme. Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dentre
outros, 81% afirmaram que a casa é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
9,3% usam bicicleta, 33,3% usam ônibus, 22,2% usam
moto, 11,1% usam carroça/carro de boi, 7,4% usam mototaxi e 16,7% andam a pé.
Meio ambiente
Com relação à comunidade onde eles vivem,
76,2% assinalaram que não existe urbanização das ruas.
Idem para o abastecimento de água (61,9%).
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que a maior
parte dos entrevistados confirmou que nenhum dos
menores de 18 anos trabalha (80%). Quanto à renda
familiar, 33,3% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos,
6,7% possuem renda de 2 a 3 salários mínimos e 60%
recebem menos de 1 salário mínimo.
Segurança Pública
Neste item, todos os entrevistados declararam
que não existe segurança publica na comunidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 95,2% disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
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dificuldades, a maioria dos moradores gosta do local onde
vivem. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 33,3%
responderam que participam na maioria das vezes e 47,6%
que às vezes participam e 19% nunca participam. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 52,4% informaram que
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (71,4%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Também responderam
em escala de importância sobre: áreas verdes (42,3%) e
qualidade do ar (33,3%).
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF MANUEL DA MOTA SIQUEIRA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15001903
EMEIF MANUEL DA MOTA SIQUEIRA
Infantil e Ensino Fundamental
ÓBIDOS
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Manuel da Mota Siqueira, todas
as pessoas questionadas responderam não usufruir da
coleta de lixo, o destino dos resíduos produzidos–
armazenados de acordo com as respostas – é queimado
(100%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito através de micro abastecimento
comunitário (73,3%) e rio açude, lago, igarapé ou nascente
(21,1%). Dos entrevistados, 84,2% declararam que a água
é tratada, como forma de tratamento utilizam a cloração
(76,3%) e a filtragem (7,9%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado a céu aberto/vala (73,7%) e é lançado em rio /
canal /valão (26,3%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (34,2%), os
demais percentis foram distribuídos equitativamente nos
que possuem ensino fundamental completo (13,2%); os
que possuem ensino superior incompleto (13,2%); os que
possuem o ensino médio completo (10,5%); os que
possuem ensino médio incompleto correspondem 7,9%;
importante destacar a quantidade percentual relativa aos
que não sabem ler/escrever e aqueles que sabem
ler/escrever, mas não frequentou a escola (10,5% em
cada).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (17,4%), hepatite (14%), problemas ósseos e/ou
articulação (12,8%), verminoses (12,8%), doenças
respiratórias (9,3%).
Os entrevistados, todos declararam que recorrem
a outras comunidades para atendimento em caso de
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doença. Quanto aos atendimentos de saúde, a maioria
(97,4%) alegou que busca atendimento nos postos de
saúde, e que esse atendimento é regular (44,7%), bom
(28,9%), ruim (23,7%) e não souberam responder (2,6%).
Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
57,9% alegaram não existir, 31,6% não souberam
informar, 7,9% julgaram como ruim e 2,6% classificaram
como regular.
Quando questionados sobre a assistência social,
a maioria (76,3%) informou que não existe, 21,1% não
souberam responder e 2,6% julgaram como ruim. Outro
dado de avaliação foi atendimento em saúde (68,4%),
qualidade de ensino (13,2%), cursos de qualificação
profissional (10,5%), Creche (5,3%) e assistência social
(2,6%) como os mais importantes indicados pelos
entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 89,5%
dos entrevistados não possuem documento de propriedade
do terreno e apenas 10,5% possuem as devidas
documentações. Questionados sobre as características do
terreno, todos os entrevistados responderam que vivem em
área de terra firme. Já quando foram questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros,
97,4% afirmaram que a casa é própria e 2,6% alugada.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
28,1% andam a pé, 26,7% utilizam ônibus, 17,8% se
locomovem através de carroça/carro de boi, 9,6% andam
de bicicleta.
Meio ambiente
Com relação à comunidade onde eles vivem,
47,4% relatam que o abastecimento de água é ruim, 31,6%
afirmaram ser regular e 21,1% disseram ser bom. Quanto à
urbanização das ruas, 57,9% afirmaram não existir, 21,1%
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disseram ser ruim, 10,5% disseram ser regular, 5,3% não
soube responder e 5,3% afirmaram ser bom.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 66,7% dos
entrevistados confirmaram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; 16,7% disseram que dois menores
trabalham, 13,3% responderam que 1 apenas trabalha e
3,3% que 3 ou mais menores trabalham. Quanto à renda
familiar, que 60,5% possuem renda de 1 a 2 salários
mínimos mensais e que 39,5% possuem menos de 1 salário
mínimo mensal como renda.
Segurança Pública
Neste item, a maioria (92,1%) dos entrevistados
declararam não existir, 5,3% classificaram como ruim e
2,6% disseram não saber.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram a grande maioria (92,1%) disseram que sim.
Esta afirmação chama atenção pelo fato de que apesar de
todas as dificuldades, os moradores gostam do local onde
vivem. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 50%
responderam participam na maioria das vezes, 39,5% que
às vezes participam e 10,5% nunca participam. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, a maioria (60,5%) informaram que
participariam, 21,1% responderam talvez/depende e 18,1%
não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (69,4%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Também responderam
em escala de importância sobre: qualidade do ar (44,7%)
áreas verdes (28,9%), arborização das ruas (13,2%), rios e
lagos (7,9%), e praias/balneários (5,3%).
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PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola todos os
entrevistados são docentes mulheres, com faixa etária
variando entre 18 a 50 anos, sendo a maioria (83,3%)
concursados, apresentando-se a com média de 6 a 10 anos
de serviço público. A maioria (41,7%) leciona no ensino
fundamental – séries iniciais/séries finais, sendo que
grande parte (25% em cada) atua em turmas de 6º ao 9º
ano e todos os entrevistados não possuem outras atividade
dentro da escola, e nem lecionam em outras escolas da
rede municipal.
b) Formação e motivação: Dos professores
entrevistados a maioria (83,3%) possui graduação
incompleta, do tipo licenciatura plena. Em relação a
instituição todos estudam/estudaram em instituição pública
federal (80%), sendo o curso na modalidade presencial.
Dos entrevistados a maioria (83,3%) participou de cursos
de formação continuada, ministrado por instituição pública
municipal na modalidade presencial. Em relação aos
conhecimentos adquiridos nesses cursos, todos julgam
como adequado.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
tempo em função de composição de carga horária em duas
ou mais escolas (100% indiferente); 2º) Falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola (50%
indiferente); 3º) Falta de compromisso institucional com a
formação docente (50% regular); 4º) Falta de vontade e
motivação pessoal (66,7% indiferente); 5º) Falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação (33,3% regular); 6º) Falta de mecanismos de
cobrança, especialmente por parte do estado e município
(33,3% muito importante); 7º) Falta de possibilidades
operacionais em função da distância física (33,3¢ regular);
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8º) Falta de recursos financeiros (33,3% muito
importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal (100% muito importante); 2º) Incentivo
por parte da Secretaria de Educação (50% muito
importante); 3º) Melhoria do desempenho profissional
(83,3% muito importante); 4º) Melhoria de função/salário
na escola (83,3% muito importante); 5º) Oferta de
equipamentos de apoio (computador, internet, kits de
formação etc.) (66,7% importante); 6º) Oferta de eventos
(cursos, palestras, workshops etc.) na sua área de interesse
(83,3% muito importante); 7º) Temáticas novas e/ou
diversificadas (83,3% muito importante).
A maioria (83,3%) dos professores manifestou o
desejo pela oferta de cursos visando um melhor
desempenho de suas atividades de ensino e a maior parte
(83,3%) informou estar aptos a participar de cursos de
educação continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos
para implementar práticas, inclusive laboratórios (83,3%
muito importante); 2º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (66,7% muito
importante); 3º) Melhores salários (100% muito
importante); 4º) Articulação entre alunos, professores e
gestores (83,3% importante); 5º) Interesse dos alunos
(100% muito importante); 6º) Bom desempenho dos
alunos (100% muito importante); 7º) Qualificação e
atualização em conteúdos específicos (83,3% muito
importante); 8º) Número adequado de alunos em sala de
aula (83,3% muito importante); 9º) Possibilidade de
assumir cargos administrativos (66,7% regular); 10º)
Diálogo com outros professores sobre questões da
disciplina (100% muito importante); 11º) Atuação em
processo de gestão participativa (100% muito importante);
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12º) Salas de aula adequadas (100% muito importante);
13º) Trabalhar em um só local (66,7% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Convívio social (66,7%
muito importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos
aos alunos (42,9% muito importante); 3º) Metodologia de
ensino voltada para a memorização de conteúdos (33,3%
muito importante); 4º) Articulação dos conteúdos e sua
relação com a realidade socioambiental e cultural (66,7%
muito importante); 5º) Integração dos espaços de cidadania
Escola-Comunidade (66,7% muito importante); 6º) Maior
inclusão social (66,7% muito importante); 7º) Facilidade
de acesso a informações via Internet (50% importante); 8º)
Expectativa de melhoria de vida e trabalho com a
formação escolar (83,3% muito importante); 9º) Facilidade
de acesso a contextos informacionais e de lazer (66,7%
muito importante); 10º) Aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas (66,7% muito
importante); 11º) Acesso a fontes bibliográficas variadas
(83,3% muito importante); 12º) Estímulo da família
(83,3% muito importante); 13º) Estímulo docente e relação
professor-aluno (66,7% muito importante); 14º) Facilidade
de deslocamento para a escola (83,3% importante); 15º)
Merenda escolar (83,3% muito importante); 16º) Salas de
aula adequadas (83,3% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a maioria (83,3%) afirmou não ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina,
mas todos trabalham algum tema transversal em sua
disciplina. Como temas indicados temos, em escala de
densidade de utilização Meio Ambiente (23,8%), Saúde
(19%), Pluralidade Cultural (19%), Ética (14,3%),
Orientação Sexual (14,3%) e Trabalho e Consumo (9,5%).
São trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares.
Todos os entrevistados alegaram não conhecer o projeto
político pedagógico da escola e por conta disso não sabem
se ele contempla os temas transversais, mesmo assim, os
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eventos escolares são orientados pela transversalidade, e
esses temas são desenvolvidos de forma multidisciplinar.
A maioria (50%) dos entrevistados afirmaram
que a motivação dos alunos em participar desses eventos
é baixa, principalmente na seguinte escala de prioridade:
1º) Meio ambiente da região (Floresta amazônica e
biodiversidade) (42,9% regular); 2º) Questões étnicas
(indígenas, quilombolas etc.) (66,7% regular); 3º)
Problemas ambientais locais (desmatamento, enchentes,
lixo, endemias etc.) (50% regular); 4º) Problemas
ambientais globais (aquecimento global, extinção de
espécies etc.) (66,7% regular); 5º) Saúde (doenças
crônicas, câncer, diabetes, hipertensão etc.) (50% regular);
6º) Doenças sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e
drogas (33,3% muito importante); 7º) Profissão, emprego e
renda (50% regular); 8º) Esporte e lazer (50% muito
importante); 9º) Equipamentos tecnológicos e eletrônicos
(33,3% muito importante); 10º) Cultura globalizada (hip
hop, funk, grafite etc.) (33,3% muito importante); 11º)
Cultura regional (música, dança, festas, literatura etc.)
(33,3% muito importante); 12º) Saúde do corpo e saúde
mental (33,3% importante); 13º) Bem estar social (família,
religião, preconceitos etc.) (50% regular); 14º) Violência
(doméstica, escolar, gangues etc.) (33,3% importante); 15º)
Violência sexual (pedofilia, exploração sexual etc.) (33,3%
importante); 16º) Vestuário e veículos (33,3% importante);
17º) Línguas locais (oriundas das famílias linguísticas tupiguarani, jê, karib) (50% importante).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula. Por não haver outros ambientes
todas as questões desses itens não foram assinaladas.
Todos afirmaram que não há nenhum projeto de
informática educativa na escola e que existem materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, mas a maioria (66,7%)
não recebeu curso de capacitação para o uso desses
materiais e a maior parte (66,7%) julga inadequados esses
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equipamentos, porém utilizam regularmente como apoio
didático-pedagógico
em
sua
disciplina.
Como
complemento para suas aulas, a maioria (66,7%) produz
seu próprio material didático de acordo com que é
disponível no seu ambiente (plantas, animais, etc.).
Em referência aos livros didáticos os
professores afirmaram que às vezes (50%) recebem via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela comissão de professores (66,7%)
e são parcialmente adotados pela escola. Além destes,
livros didáticos/paradidáticos também são utilizados pelos
docentes no preparo das atividades de ensino,
principalmente empregado para adequação dos conteúdos.
O Livro didático contribui parcialmente para o alcance dos
objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam
parcialmente a metodologia de ensino centrada na
memorização, porém oferecerem questões problematizadas
e estimulantes à curiosidade dos alunos, são parcialmente
ricos em relação ao conteúdo e a apresentação, e
privilegiam parcialmente teóricos em relação aos
conhecimentos práticos, mesmo estando parcialmente
defasados em relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem,
estimulando
parcialmente
a
multidisciplinaridade.
Os livros didáticos constituem a principal fonte
de leitura e informação para o aluno, oferecem
parcialmente estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos, incentivam parcialmente a busca por novas
informações e conhecimentos, mas não contemplam a
realidade e os elementos culturais locais e estão
parcialmente adequados às orientações curriculares
oficiais.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
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viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF NOVA ESPERANCA
Informações Básicas
Código INEP: 15001938
Escola: EMEF NOVA ESPERANCA
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: ÓBIDOS
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Nova Esperança, todas as
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo e que o destino dos resíduos produzidos–
armazenados de acordo com as respostas é a queima
(100%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito através de bicão/cacimba (85,7%) e
poço doméstico (14,3%). Dos entrevistados, todos
declararam que a água é tratada, e a forma de tratamento é
a cloração (100%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado a céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (64,3%), os
demais percentis foram distribuídos equitativamente nos
que possuem o ensino superior incompleto (14,3%); os que
possuem o ensino fundamental completo (7,1%), os que
possuem ensino médio incompleto (7,1%) e ainda aqueles
sabem ler/escrever, mas não frequentou a escola (7,1%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
outras viroses (48%), diarreia (36%), doenças respiratórias
(4%), hepatite (4%), problemas ósseos e/ou de articulação
(4%) e diabetes (4%).
Os entrevistados, todos declararam que recorrem
a agentes comunitários de saúde para atendimento. Quanto
aos atendimentos de saúde todos alegaram que não existe.
Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
todos alegram não existir.
Quando questionados sobre a assistência social,
todos afirmaram que não existe. Outro dado de avaliação
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foi atendimento em saúde como os mais importantes
indicados pelos entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que a 50%
dos entrevistados possui documento de propriedade do
terreno e outros 50%não possui nenhuma documentação da
propriedade. Questionados sobre as características do
terreno, todos informaram que sua casa fica em área de
terra firme. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, a
maioria (71,4%) afirmou ser própria e 28,6% alegou ser
cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
40% se locomovem de ônibus; 34,3% utilizam moto; 8,6%
andam a pé; 5,7% utilizam bicicleta; 5,7% usam
carroça/carro de boi e 5,7% utilizam canoa/bajara.
Meio ambiente
Com relação à comunidade onde eles vivem,
todos relataram que o abastecimento de água não existe.
Quanto à urbanização das ruas, todos alegaram não existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que a maioria
(46,2%) dos entrevistados informaram que nenhum dos
menores de 18 anos trabalha e não contribuem com o
sustento familiar; 30,8% informaram que três ou mais
menores de 18 anos trabalha, 15,4% informaram que
apenas um menor trabalha e 7,7% informaram que dois
menores trabalham.
Segurança Pública
Neste item, todos os entrevistados declararam
não existir segurança publica na comunidade.
Cidadania
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Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, todos disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 64,3% afirmaram que às
vezes participam; 21,4% que na maioria das vezes
participam e 14,3% nunca participaram. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, todos informaram que sim, que
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados o aspecto mais importante
é o atendimento à saúde. Também responderam em escala
de importância sobre: praias e balneários (92,9%) e
arborização das ruas (7,1%).
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
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que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF ANTONIO PINTO BARROS
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15001946
EMEIF ANTONIO PINTO BARROS
Infantil e Ensino Fundamental
ÓBIDOS
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL - RML
Igarapé do pinto
A pesquisa de resgate da memória local foi
realizada a partir de duas pessoas de idade avançada da
comunidade, com quem foi feita uma entrevista com
questionário aberto e registros fotográficos.
As entrevistas foram feitas com José Siqueira
Ribeiro, filho de Flora de Siqueira Ribeiro e Eduardo de
Amorim Ribeiro. Ele tem 72 anos de idade e nasceu na
própria comunidade. Sua memória o permite comentar
ainda do tempo que costumava brincar de bolinha de
aningueira e afirma que os hábitos da comunidade têm
mudado pouco com o passar dos anos. O outro
entrevistado é Waldemir Ribeiro Pinto, filho de Raimundo
Nunes Pinto e Maria Barros Ribeiro. Ele tem 44 anos.
Segundo os moradores José Siqueira Ribeiro e
Waldemir Ribeiro Pinto, o nome dado à comunidade
refere-se ao sobrenome dos antigos moradores dos quais
eles próprios são descendentes.
No que diz respeito ao inventário do patrimônio
comunitário, ressalta-se a importância da compreensão da
identidade histórica da comunidade de Igarapé do Pinto.
Neste sentido, é preciso assegurar que seus bens coletivos
não se percam ou caiam no esquecimento, por meio da
manutenção da memória viva e dos costumes populares. A
comunidade Igarapé do Pinto possui os seguintes
patrimônios históricos: uma escola construída durante o
ano de 1998 e inaugurada no dia 08 de agosto de 1999,
feita de madeira para uso de alunos. Sua importância se dá
quando expressa em seu nome uma homenagem a um
ilustre morador desta comunidade, o senhor Antônio Pinto
Barros. Há também um prédio que abriga fiéis da Igreja
Evangélica, construída em 15 de novembro de 1980, feita
de alvenaria.
No que se refere ao Patrimônio Natural, é
importante ressaltar que esta comunidade está situada em
um tipo de relevo considerado de planície, com solo do
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tipo argiloso. Por conta disso, a comunidade está sujeita a
enchentes. Além disso, observa-se que não há até presente
momento nenhum tipo de material mineral de valor ali
encontrado. Valor patrimonial é o Rio Amazonas que
passa em frente à comunidade. Segundo relatos dos idosos
pesquisados, o Rio Amazonas, ali na cabeceira do Igarapé
Grande não era tão largo como nos dias de hoje. Naquele
tempo, passava-se de um lado para o outro à pé ou à cavalo
em período de vazante. Embora também se considere as
mudanças climáticas dos últimos anos e a interferência
humana na vida ambiental por conta de desmatamentos,
Igarapé do Pinto ainda conserva fauna e flora bastante
ricas.
Acerca do Patrimônio Comunitário, esta
comunidade possui algumas manifestações populares sob a
forma de festividade. A maior festa ocorre no mês de
Setembro e teve seu primeiro momento no ano de 1983,
denominada de Confraternização dos Evangélicos. As
músicas ali cantadas são de louvores.
A culinária dos moradores de Igarapé do Pinto
tem como sua maior fonte gastronômica o peixe, entre eles
surubim, tucunaré, tambaqui, acari, aracu, pacu, mapará e
curimatã. Esta culinária é ofertada sob a forma de Piracaia,
principalmente em período de lua cheia, quando o rio
Amazonas parece uma prata em cintilante movimento. O
termo “Piracaia” origina-se do Guarany, que significa
“peixe na brasa”. É costume ribeirinho em locais onde é
possível um assado de peixe na brasa. Em algumas
comunidades, essa reunião de ribeirinhos é feita a partir do
encontro de amigos que cultivam o moquém, que é um
jirau de varas dispostas sob a forma de uma grelha, com
uma forquilha nas extremidades para sustenta-la, e sobre o
qual se coloca peixe ou carne para o assado. Pode também
ser feito a partir de um buraco feito na areia onde a
fogueira é acesa. No caso de Igarapé do Pinto, o assado é
feito na brasa, mas devido à argilosidade do terreno, a festa
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é feita a partir de um moquém em jirau e não em um
buraco.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Antônio Pinto Barros, todas as
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo, o destino dos resíduos produzidos–armazenados de
acordo com as respostas – é queimado (100%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito através de rio açude, lago, igarapé ou
nascente (100%). Dos entrevistados, 85,7% declararam
que a água é tratada, como forma de tratamento utilizam a
filtração (62,5%) e a cloração (37,5%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado através de semidouro (75%) e fossa séptica (25%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (38,5%), os
demais percentis foram distribuídos equitativamente nos
que possuem o ensino superior incompleto (15,4%); os que
possuem o ensino médio incompleto (11,5%), os que
possuem ensino fundamental completo (7,7%); os que
possuem ensino médio completo (7,7%) e os que possuem
ensino superior completo (7,7%); importante destacar a
quantidade percentual relativamente alta dos que não
sabem ler e escrever (19,2%) e os que sabem ler/escrever,
mas não frequentaram a escola (11,5%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (20%), problemas no coração (20%), doenças
respiratórias (5,7%) e problemas ósseos e/ou de articulação
(2,9%). Ressalta-se que um percentual de 51,4%
entrevistados disse não ter havido ocorrência de nenhuma
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doença, podendo isso ser reflexo de outros fatores que
influenciam positivamente na conservação da saúde.
Os entrevistados, a maioria (96,4%) declarou
que recorrem a agentes comunitários de saúde e (3,6%)
recorrem a curandeiros/benzedeiras para atendimento em
caso de doença. Quanto aos atendimentos de saúde, a
maioria (64,3%) alegou que o atendimento é bom, 21,4%
que o atendimento é ruim, 10,7% que não existe
atendimento e 3,6% não souberam responder. Em relação
ao atendimento aos portadores de deficiências, todos
informaram que não existe.
Quando questionados sobre a assistência social,
todos afirmaram que não existe. Outro dado de avaliação
foi atendimento em saúde (92,9%) e qualidade de ensino
(3,6%) e creche (3,6%) como os mais importantes
indicados pelos entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que nenhum
dos entrevistados possui documento de propriedade do
terreno. Questionados sobre as características do terreno, a
maioria (60,7%) informou que sua casa fica em área
marginal de rios sujeito a fenômenos de “terras caídas”. Já
quando foram questionados se a casa onde moram era
própria, cedida, alugada, dente outros, todos afirmaram
que a casa é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
90,3% se locomovem de canoa/bajara, 6,5% utilizam
cavalo, jegue, 3,2% utilizam barca/balsa/lancha.
Meio ambiente
Com relação à comunidade onde eles vivem,
todos relataram que o abastecimento de água não existe.
Quanto à urbanização das ruas, todos afirmaram não
existir.
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Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 28,6% dos
entrevistados informaram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; 28,6% dos entrevistados confirmaram que 3
ou mais menores de 18 anos trabalham; 21,4%
responderam que 1 apenas trabalha e 21,4% disseram que
dois menores trabalham. Quanto à renda familiar, a
maioria (64,3%) recebe mensalmente menos de um salário
mínimo mensal; 17,9% informaram que recebem de 1 a 2
salários mínimos mensais e 17,9% recebem mais de 2 a 3
salários mínimos mensais.
Segurança Pública
Neste item, todos os entrevistados declararam
não existir.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram a todos disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 50% responderam
participam às vezes, 28,6% que na maioria das vezes
participam e 21,4% nunca participam. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, a maioria (92,9%) informaram que
participariam e 7,1% responderam que talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (92,9%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Também responderam
em escala de importância sobre: áreas verdes (35,7%),
qualidade do ar (32,1%), rios e lagos (21,4%),
praias/balneários (7,1%) e arborização de ruas (3,6%).
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PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola todos os
entrevistados são docentes mulheres, com faixa etária
variando entre 18 a 40 anos, sendo todos concursados,
apresentando-se a com média entre 6 a 10 anos de serviço
público. A maioria (66,7%) leciona no ensino fundamental
– séries iniciais, sendo que grande parte (28,6%) atua em
turmas multiseriadas e todos os entrevistados não possuem
outras atividade dentro da escola e nenhum leciona em
outras escolas da rede municipal.
b) Formação e motivação: Dos professores
entrevistados todos possuem graduação incompleta, do
tipo licenciatura plena. Em relação a instituição todos
estudam em instituição pública federal, sendo o curso na
modalidade
presencial.
Todos
os
entrevistados
participaram de cursos de formação continuada, ministrado
por instituição pública municipal na modalidade
presencial. Em relação aos conhecimentos adquiridos
nesses cursos, todos julgam como adequado.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de tempo
em função de composição de carga horária em duas ou
mais escolas (100% indiferente); 2º) Falta de comunicação
e divulgação dos cursos na escola (100% muito
importante); 3º) Falta de compromisso institucional com a
formação docente (100% importante; 4º) Falta de vontade
e motivação pessoal (100% indiferente); 5º) Falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação (100% muito importante); 6º) Falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (66,7% importante); 7º) Falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(100% importante); 8º) Falta de recursos financeiros
(100% muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
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busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal (100% muito importante); 2º) Incentivo
por parte da Secretaria de Educação (66,7% muito
importante); 3º) Melhoria do desempenho profissional
(100% importante); 4º) Melhoria de função/salário na
escola (100% muito importante); 5º) Oferta de
equipamentos de apoio (computador, internet, kits de
formação etc.) (100% importante); 6º) Oferta de eventos
(cursos, palestras, workshops etc.) na sua área de interesse
(100% muito importante); 7º) Temáticas novas e/ou
diversificadas (100% muito importante).
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino e todos informaram estar aptos a
participar de cursos de educação continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios (100% muito
importante); 2º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (100% muito
importante); 3º) Melhores salários (100% muito
importante); 4º) Articulação entre alunos, professores e
gestores (100% importante); 5º) Interesse dos alunos
(100% muito importante); 6º) Bom desempenho dos
alunos (100% importante); 7º) Qualificação e atualização
em conteúdos específicos (100% muito importante); 8º)
Número adequado de alunos em sala de aula (100% muito
importante); 9º) Possibilidade de assumir cargos
administrativos (100% muito importante); 10º) Diálogo
com outros professores sobre questões da disciplina (100%
muito importante); 11º) Atuação em processo de gestão
participativa (100% importante); 12º) Salas de aula
adequadas (100% importante); 13º) Trabalhar em um só
local (100% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue a
escala de importância: 1º) Convívio social (100% muito
importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos aos
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alunos (100% muito importante); 3º) Metodologia de
ensino voltada para a memorização de conteúdos (100%
muito importante); 4º) Articulação dos conteúdos e sua
relação com a realidade socioambiental e cultural (100%
importante); 5º) Integração dos espaços de cidadania
Escola-Comunidade (100% muito importante); 6º) Maior
inclusão social (100% importante); 7º) Facilidade de
acesso a informações via Internet (100% muito
importante); 8º) Expectativa de melhoria de vida e trabalho
com a formação escolar (100% muito importante); 9º)
Facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer
(100% muito importante); 10º) Aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas (100% muito
importante); 11º) Acesso a fontes bibliográficas variadas
(100% muito importante); 12º) Estímulo da família (100%
muito importante); 13º) Estímulo docente e relação
professor-aluno (100% muito importante); 14º) Facilidade
de deslocamento para a escola (100% importante); 15º)
Merenda escolar (100% muito importante); 16º) Salas de
aula adequadas (100% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem todos afirmaram não ter recebido orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina, mas todos
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
temas indicados em escala de densidade de utilização,
temos: Meio Ambiente (16,7%), Saúde (16,7%), Ética
(16,7%), Pluralidade Cultural (16,7%), Orientação Sexual
(16,7%) e Trabalho e Consumo (16,7%). São trabalhados
integrados aos conteúdos disciplinares. Todos os
entrevistados alegaram não conhecer o projeto político
pedagógico da escola e por conta disso não sabem se ele
contempla os temas transversais.
Todos os entrevistados afirmaram que os alunos
sentem-se altamente motivados em participar desses
eventos, principalmente na seguinte escala de prioridade:
1º) Meio ambiente da região (Floresta amazônica e
biodiversidade) (100% importante); 2º) Questões étnicas
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(indígenas, quilombolas etc.) (100% muito importante); 3º)
Problemas ambientais locais (desmatamento, enchentes,
lixo, endemias etc.) (100% importante); 4º) Problemas
ambientais globais (aquecimento global, extinção de
espécies etc.) (100% muito importante); 5º) Saúde
(doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão etc.)
(100%
importante);
6º)
Doenças
sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (100% muito
importante); 7º) Profissão, emprego e renda (100% muito
importante); 8º) Esporte e lazer (100% muito importante);
9º) Equipamentos tecnológicos e eletrônicos (100%
importante); 10º) Cultura globalizada (hip hop, funk,
grafite etc.) (100% importante); 11º) Cultura regional
(música, dança, festas, literatura etc.) (100% muito
importante); 12º) Saúde do corpo e saúde mental (100%
importante); 13º) Bem estar social (família, religião,
preconceitos etc.) (66,7% importante); 14º) Violência
(doméstica, escolar, gangues etc.) (100% importante); 15º)
Violência sexual (pedofilia, exploração sexual etc.) (100%
importante); 16º) Vestuário e veículos (100% muito
importante); 17º) Línguas locais oriundas das famílias
linguísticas tupi-guarani, jê e karib (100% pouco
importante).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula. Desses espaços os professores
utilizam para suas aulas apenas essas salas de aula. Por não
haver outros ambientes todas as questões desses itens não
foram assinaladas.
Todos afirmaram que não há nenhum projeto de
informática educativa na escola e não existem materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, por conta disso,
nenhum docente recebeu curso de capacitação para o uso
desses materiais, mesmo todos crendo ser importante os
materiais audiovisuais enquanto instrumento de apoio
didático pedagógico nas suas disciplinas. Devido à falta de
materiais audiovisuais todos produzem o seu próprio
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material didático de acordo com que é disponível no seu
ambiente (plantas, animais, etc.).
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram que às vezes recebem via Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD) e que estes livros são
escolhidos pela Secretaria Municipal ou Estadual e
utilizados pelos professores. Além destes, livros
didáticos/paradidáticos também são utilizados pelos
docentes no preparo das atividades de ensino,
principalmente empregado para adequação dos conteúdos.
O Livro didático contribui parcialmente para o alcance dos
objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam
parcialmente a metodologia de ensino centrada na
memorização, porém oferecerem parcialmente questões
problematizadas e estimulantes à curiosidade dos alunos,
não são ricos em relação ao conteúdo e a apresentação, e
parcialmente privilegiam parcialmente teóricos em relação
aos conhecimentos práticos, mesmo estando parcialmente
defasados em relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem,
estimulando
parcialmente
a
multidisciplinaridade.
Os livros didáticos não constituem a principal
fonte de leitura e informação para o aluno, oferecem
parcialmente estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos, incentivam parcialmente a busca por novas
informações e conhecimentos, mas não contemplam a
realidade e os elementos culturais locais e estão
parcialmente adequados às orientações curriculares
oficiais.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
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atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF CRISTOVAO COLOMBO
Informações Básicas
Código INEP: 15002047
Escola: EMEF CRISTOVAO COLOMBO
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: ÓBIDOS
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Cristóvão Colombo, todas as
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo, o destino dos resíduos produzidos–armazenados de
acordo com as respostas – é queimado (100%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito através de rio açude, lago, igarapé ou
nascente (92,9%). Dos entrevistados, 85,7% declararam
que a água é tratada e, como forma de tratamento sua
cloração (100%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado a céu aberto / valão (100%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (64,3%), os
demais percentis foram distribuídos equitativamente nos
que possuem o ensino fundamental completo (14,3%); os
que possuem o ensino médio completo (7,1%), importante
destacar a quantidade percentual relativa aos que sabem
ler/escrever, mas não frequentou a escola (14,3%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (46,7%), hepatite (13,3%), verminoses (6,7%) e
outros (6,7%). Ressalta-se que o percentual de 26,7% disse
não ter havido ocorrência de nenhuma doença, podendo
isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
A maioria dos entrevistados (58,8%) declararam
que recorrem a curandeiros/benzedeiras para atendimento
em caso de doença e (41,2%) recorrem a agentes
comunitários de saúde. Quanto aos atendimentos de saúde,
a maioria (92,3%) alegou que o atendimento é regular e
7,7% não souberam responder. Em relação ao atendimento
aos portadores de deficiências, todos informaram que não
existe.
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Quando questionados sobre a assistência social,
todos afirmaram que não existe. Outro dado de avaliação
foi atendimento em saúde (85,7%) e qualidade de ensino
(7,1%) e qualidade de ensino (7,1%) como os mais
importantes indicados pelos entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que a maioria
(92,7%) dos entrevistados não possui documento de
propriedade do terreno. Questionados sobre as
características do terreno, todos informaram que sua casa
fica em área de terra firme. Já quando foram questionados
se a casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente
outros, todos afirmaram que a casa é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
36,8% se locomovem de canoa/bajara, 34,2% utilizam
carroça / carro de boi, 18,4% andam a pé, 7,9% utilizam
bicicleta e 2,6% se locomovem de moto.
Meio ambiente
Com relação à comunidade onde eles vivem,
todos relataram que o abastecimento de água não existe.
Quanto à urbanização das ruas, todos afirmaram não
existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que a maioria
57,1% dos entrevistados informaram que nenhum dos
menores de 18 anos trabalha; 28,6% dos entrevistados
confirmaram que apenas um trabalha; 7,1% disseram que
dois menores trabalham e 1,7% afirmaram que 3 ou mais
menores de 18 anos trabalham. Quanto à renda familiar, a
maioria (78,6%) recebe mensalmente menos de um salário
mínimo mensal e 21,4% informaram que recebem de 1 a 2
salários mínimos mensais.
Segurança Pública

2148

Neste item, todos os entrevistados declararam
não existir segurança publica na comunidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram a maioria (92,9%) disseram que sim. Esta
afirmação chama atenção pelo fato de que apesar de todas
as dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 71,4% responderam na
maioria das vezes e 28,6% que às vezes participam. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, a maioria (92,9%)
informaram que participariam e 7,1% responderam que
talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados o aspecto mais importante
é o atendimento à saúde. Também responderam em escala
de importância sobre: áreas verdes (43,8%); rios e lagos
(43,8%) e qualidade do ar (12,5%).
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
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vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Dom Floriano Loewenau,
72,5% das pessoas questionadas assinalaram usufruir da
coleta de lixo, e quando ocorre é na frequência de 2
vezes/semana, o destino dos resíduos produzidos, de
acordo com as respostas, é coletado por serviço de limpeza
(gari) (40,8%), caçamba de lixo (31,7%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito por rede geral de distribuição
(46,5%), micro abastecimento comunitário (poço
artesiano) (38,9%) e poço doméstico (14,6%). Dos
entrevistados, 81,3% declararam que a água é tratada por
cloração (50,4%), filtragem (36,8%) ou fervura (12,8%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado através de fossa séptica (89,7%) e rede geral
(8,1%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (36,2%), os
demais percentis foram distribuídos equitativamente nos
que possuem ensino médio completo (26%); os que
possuem o ensino superior incompleto (11%); os que
possuem o ensino superior completo (10,2%); os que
possuem o ensino superior completo (10,2%); os que
possuem ensino fundamental incompleto correspondem a
8,7%; os que não sabem ler/escrever, mas não frequentou a
escola (1,6%); os que não sabe ler/escrever (9,4%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
viroses (10,2%), doenças respiratórias (7,8%) diarreia
(7,8%), diabetes (7,2%). Ressalta-se que o percentual de
39,8% disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
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Os entrevistados, na maioria (67,2%),
declararam que recorrem a postos de saúde. Quanto aos
atendimentos de saúde, os entrevistados consideram como
regular (61,2%), bom (25,9%), ruim (11,5%), não soube
responder (0,7%) e outros que afirmaram não existir
(0,7%). Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 30,7% declararam não saber, 27,1% dos
entrevistados declararam ser regular, 25% afirmaram ser
ruim, 9,3% julgaram como bom, e 7,9% alegaram não
existir.
Quando questionados sobre a assistência social,
os entrevistados afirmaram ser regular (38,1%); não
souberam informar (25,4%); não existe (14,2%); ou que
existe e funciona bem (11,2%), ou que existe e é ruim
(11,2%). Outro dado de avaliação foi atendimento em
saúde (79,4%), atendimento ao portador de deficiência
(7,8%), qualidade no ensino (7,1%), cursos de qualificação
profissional (3,5%), assistência social (1,4%) e creche
(0,7%) como os mais importantes indicados pelos
entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 71,1%
dos entrevistados possuem documento de propriedade do
terreno, 23,9% não possuem e 4,9% não sabem.
Questionados sobre as características do terreno, a maioria
(94,7%) dos entrevistados responderam que vivem em área
de terra firme. Já quando foram questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros,
79,3% afirmaram que a casa era própria, 10% cedida, 7,1%
alegaram que a casa é alugada e 3,6% fruto de posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
31,4% andam a pé; 21,5% moto-taxi; 12,6% utilizam
carro; 12% utilizam bicicleta; 8,9% utilizam moto e 8,6%
bicicleta.
Meio ambiente
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Com relação à comunidade onde eles vivem
49,3% relatam que o abastecimento de água é regular,
44,3% afirmaram ser bom e 6,4% ruim. Quanto à
urbanização das ruas, 36,4% disseram ser regular; 28,6%
disseram não existir; 24,3% alegou ser ruim; 7,9% boa; e,
2,9% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Neste tópico, 43,5% dos entrevistados afirmaram
que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 23,9% dos
questionados disseram que dois menores trabalham; 18,1%
responderam que 1 apenas trabalha e 14,5% que 3 ou mais
menores trabalham. Quanto à renda familiar, que 52,9%
possuem renda de 1 a 2 salários mínimos; 20% recebem
menos de 1 salário mínimo; 15,7% possuem de 2 a 3
salários mínimos mensais como renda; 6,4% recebem de 3
a 5 salários mínimos mensais; 3,6% recebe mais de 5
salários mínimos mensais e 1,4% não possuem renda;
Segurança Pública
Neste item, a maioria dos entrevistados 47,6%
declarou ser regular, 27,3% considerou ruim, 18,2% julgou
não existir, 6,3% julgou como bom e 0,7% declarou não
saber.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 97,1% disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 51,4% responderam que
às vezes, 38,7% nunca participam das atividades e 9,9% na
maioria das vezes participam. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 77,5% participariam, 17,4% talvez/depende e
5,1% não participariam.
Visão compartilhada de futuro

2154

Para os entrevistados (79,4%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Também responderam
em escala de importância sobre: qualidade do ar (42%),
áreas verdes (37,4%), arborização das ruas (14,5%), rios e
lagos (4,3%) e praias/balneários (1,4%).
PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola todos os
entrevistados são docentes mulheres, com faixa etária
variando entre 31 a 64 anos, sendo todos concursados com
tempo de serviço variando entre 11 a mais de 30 anos. A
maioria (85,7%) lecionam no ensino fundamental – séries
iniciais, sendo que grande parte (30,8%) atua em turmas de
3º ano. Os entrevistados afirmaram não exercerem outras
atividade dentro da escola e nenhum leciona em outras
escolas da rede municipal.
b) Formação e motivação: Dos professores
entrevistados a maioria possui graduação completa, do tipo
licenciatura plena. Em relação a instituição a maioria
(77,8%) estudam/estudaram em instituição federal, sendo o
curso na modalidade presencial. Dos entrevistados a
maioria (96,7%) participou de cursos de formação
continuada, ministrado por instituição pública municipal
na modalidade presencial. Em relação aos conhecimentos
adquiridos nesses cursos, a maioria (75%) julgaou como
adequado.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de tempo
em função de composição de carga horária em duas ou
mais escolas (33,3% importante); 2º) Falta de comunicação
e divulgação dos cursos na escola (66,7% regular); 3º)
Falta de compromisso institucional com a formação
docente (55,6% importante); 4º) Falta de vontade e
motivação pessoal (44,4% importante); 5º) Falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação (33,3% regular); 6º) Falta de mecanismos de
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cobrança, especialmente por parte do estado e município
(44,4% importante); 7º) Falta de possibilidades
operacionais em função da distância física (44,4%
importante); 8º) Falta de recursos financeiros (77,8%
importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal (61,5% muito importante); 2º) Incentivo
por parte da Secretaria de Educação (69,2% muito
importante); 3º) Melhoria do desempenho profissional
(61,5% muito importante); 4º) Melhoria de função/salário
na escola (61,5% muito importante); 5º) Oferta de
equipamentos de apoio (computador, internet, kits de
formação etc.) (46,2% muito importante); 6º) Oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops etc.) na sua área de
interesse (46,2% importante); 7º) Temáticas novas e/ou
diversificadas (46,2% muito importante).
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, mas (46,2%) informou não estar apto
a participar de cursos de educação continuada à distância,
principalmente devido à dificuldade de acesso à internet
(50%), falta de capacitação em informática (25%) e falta
de tempo (25%).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios (61,5% muito
importante); 2º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (58,3% muito
importante); 3º) Melhores salários (69,2% muito
importante); 4º) Articulação entre alunos, professores e
gestores (53,8% muito importante); 5º) Interesse dos
alunos (84,6% muito importante); 6º) Bom desempenho
dos alunos (84,6% muito importante); 7º) Qualificação e
atualização em conteúdos específicos (53,8% importante);
8º) Número adequado de alunos em sala de aula (53,8%
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muito importante); 9º) Possibilidade de assumir cargos
administrativos (23,1% importante); 10º) Diálogo com
outros professores sobre questões da disciplina (50%
importante); 11º) Atuação em processo de gestão
participativa (46,2% importante); 12º) Salas de aula
adequadas (92,3% muito importante); 13º) Trabalhar em
um só local (76,9% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue a
escala de importância: 1º) Convívio social (69,2% muito
importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos (61,5% importante); 3º) Metodologia de ensino
voltada para a memorização de conteúdos (30,8% muito
importante); 4º) Articulação dos conteúdos e sua relação
com a realidade socioambiental e cultural (61,5% muito
importante); 5º) Integração dos espaços de cidadania
Escola-Comunidade (46,2% muito importante); 6º) Maior
inclusão social (69,2% muito importante); 7º) Facilidade
de acesso a informações via Internet (69,2% muito
importante); 8º) Expectativa de melhoria de vida e trabalho
com a formação escolar (53,8% muito importante); 9º)
Facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer
(61,5% muito importante); 10º) Aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas (92,3% muito
importante); 11º) Acesso a fontes bibliográficas variadas
(46,2% muito importante); 12º) Estímulo da família
(84,6% muito importante); 13º) Estímulo docente e relação
professor-aluno (92,3% muito importante); 14º) Facilidade
de deslocamento para a escola (46,2% muito importante);
15º) Merenda escolar (76,9% muito importante); 16º) Salas
de aula adequadas (100% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a maioria (91,7%) afirmaram ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina, e
todos trabalham algum tema transversal em sua disciplina.
Em escala de densidade de utilização, como temas
indicados temos: Meio Ambiente (29,3%), Saúde (29,3%),
Ética (14,6%), Pluralidade Cultural (12,2%), Orientação
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Sexual (12,2%) e Trabalho e Consumo (2,4%). São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares,
principalmente nas disciplinas Ciências (21,4%),
Geografia (19%), História (19%), Português (19%) e
Matemática (16,7%). A maioria (84,6%) dos entrevistados
alegaram conhecer o projeto político pedagógico da escola
e afirmaram (76,9%) que o mesmo contempla os temas
transversais, e os eventos escolares são orientados pela
transversalidade, e esses temas são desenvolvidos de forma
multidisciplinar.
A maioria dos entrevistados manifestou estar
altamente motivado em participar de eventos relacionados
aqueles temas, principalmente na seguinte escala de
prioridade: 1º) Meio ambiente da região (Floresta
amazônica e biodiversidade) (50% importante); 2º)
Questões étnicas (indígenas, quilombolas etc.) (70%
regular); 3º) Problemas ambientais locais (desmatamento,
enchentes, lixo, endemias etc.) (90% importante); 4º)
Problemas ambientais globais (aquecimento global,
extinção de espécies etc.) (60% importante); 5º) Saúde
(doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão etc.) (50%
importante); 6º) Doenças sexualmente transmissíveis,
sexo, gravidez e drogas (30% importante); 7º) Profissão,
emprego e renda (50% regular); 8º) Esporte e lazer (81,8%
muito importante); 9º) Equipamentos tecnológicos e
eletrônicos (60% muito importante); 10º) Cultura
globalizada (hip hop, funk, grafite etc.) (50% importante);
11º) Cultura regional (música, dança, festas, literatura etc.)
(60% importante); 12º) Saúde do corpo e saúde mental
(50% importante); 13º) Bem estar social (família, religião,
preconceitos etc.) (60% regular); 14º) Violência
(doméstica, escolar, gangues etc.) (62,5% muito
importante); 15º) Violência sexual (pedofilia, exploração
sexual etc.) (40% importante); 16º) Vestuário e veículos
(50% regular); 17º) Línguas locais oriundas das famílias
linguísticas tupi-guarani, jê e karib (40% regular).
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Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir sala de aula (54,2%) e Biblioteca/Sala de leitura
(45,8%).
A maioria (90,1%) informou que não há nenhum
projeto de informática educativa na escola e a maioria
(60%) afirma que existem materiais audiovisuais de apoio
pedagógico, mas a maioria (81,8%) dos docentes nunca
receberam curso de capacitação para o uso desses
materiais, e por conta disso, raramente usam esses
materiais de apoio, mesmo a maioria (50%) julgando
importante esses materiais. Como complemento para suas
aulas, apenas (45,5%) dos entrevistados produzem seu
próprio material didático de acordo com que é disponível
no seu ambiente (plantas, animais, etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria (83,3%) afirmou que o seu acervo bibliográfico é
insuficiente (60%), porém inadequado (55,6%), o espaço
físico é insuficiente (90%), porém inadequado (88,9%), o
mobiliário é insuficiente (88,9%) e inadequado (87,5%), as
instalações insuficientes (80%) e inadequados (88,9%),
possui manutenção insuficiente (88,9%) e inadequada
(87,5%) diante do espaço. O acervo existente é
parcialmente adequado (90,9%) para atender sua disciplina
e que os títulos são em sua maioria de literatura infantil
(22,4%), livros didáticos (20,4%) e literatura brasileira
(18,4%). Que a biblioteca e a sala de leitura são usadas
pelos alunos como apoio ao estudo de sua disciplina
(60%).
Em referência aos livros didáticos, na sua
maioria (92,3%), os professores afirmaram que recebem
via Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que
estes livros são escolhidos pela Comissão de professores
(84,6%). Além destes, outros livros (34,4%), internet
(25%), didáticos/paradidáticos (21,9%) e revistas e jornais
(18,8%), também são utilizados para adequação dos
conteúdos (26,5%). O Livro didático contribui
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parcialmente para o alcance dos objetivos propostos para a
sua disciplina, reforçam parcialmente a metodologia de
ensino centrada na memorização, oferecerem questões
problematizadas e estimulantes à curiosidade dos alunos,
são ricos parcialmente em relação ao conteúdo e a
apresentação, privilegiam parcialmente conhecimentos
teóricos em relação aos conhecimentos práticos, não estão
defasados em relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem e estimula a multidisciplinaridade.
Os livros didáticos constituem a principal fonte
de leitura e informação para o aluno, oferecem estratégias
para pesquisa e aplicação dos conhecimentos, incentivam a
busca por novas informações e conhecimentos,
contemplam parcialmente a realidade e os elementos
culturais locais e estão parcialmente adequados
parcialmente às orientações curriculares oficiais.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades dos bairros centrais de Óbidos,
pleiteiam transporte coletivo, coleta seletiva de lixo,
melhor infraestrutura, qualidade do ensino básico e
aparelhamento das escolas públicas. Reclamam do
atendimento básico em saúde, da falta de um hospital com
médicos especialistas e pronto socorro com unidade de
emergência. O esgoto a céu aberto e ausência de destino
séptico aos dejetos de sanitários, banheiros e cozinhas, são
uma realidade comum. Quando existe saneamento básico,
despeja rejeitos diretamente nos rios a partir de bairros
mais novos com algum planejamento. Somado ao destino
adequado do lixo (queimado na maioria das vezes), o
saneamento básico com tratamento do e fluxo são medidas
de médio prazo a serem pleiteadas à gestão pública.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Nossa Senhora de Nazaré –
Comunidade Januária, todas as pessoas questionadas
responderam não usufruir da coleta de lixo, o destino dos
resíduos produzidos–armazenados de acordo com as
respostas – é queimado (100%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito através de rio açude, lago, igarapé ou
nascente (94,4%). Dos entrevistados, 77,6% declararam
que a água não é tratada.
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado através de sumidouro (94,4%) e fossa séptica
(5,6%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (61,1%), os
demais percentis foram distribuídos equitativamente nos
que possuem o ensino médio completo (11,1%); os que
possuem o ensino superior incompleto (11,1%), importante
destaca a quantidade percentual relativa aos que sabem
ler/escrever, mas não frequentou a escola (11,1%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (56%), outras viroses (32%), doenças respiratórias
(4%), diabetes (4%) e problemas ósseos e/ou de
articulação (4%).
Os entrevistados, todos declararam que recorrem
a hospital público (50%), posto de saúde (44,4%) e
curandeiros/benzedeiras (5,6%) para atendimento em caso
de doença. Quanto aos atendimentos de saúde, a maioria
(94,4%) alegou que não existe e 5,6% que o atendimento é
ruim. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, todos informaram que não existe.
Quando questionados sobre a assistência social,
todos afirmaram que não existe. Outro dado de avaliação
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foi atendimento em saúde (94,4%) e qualidade de ensino
(5,6%) como os mais importantes indicados pelos
entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 72,2%
dos entrevistados não possuem documento de propriedade
do terreno, e apenas 5% afirmaram possuir as devidas
documentações. Questionados sobre as características do
terreno, todos os entrevistados responderam que vivem em
área inundável (várzea, igapó). Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 94,4% afirmaram que a casa é
própria e 5,6% disseram que a casa é cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
34,6% andam a pé, 34,6% se locomovem de canoa/bajara,
28,8% utilizam barca/balsa/lancha e 1,9% utilizam cavalo,
jegue, mula.
Meio ambiente
Com relação à comunidade onde eles vivem,
todos relataram que o abastecimento de água não existe.
Quanto à urbanização das ruas, todos afirmaram não
existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 50% dos
entrevistados confirmaram que 3 ou mais menores de 18
anos trabalham, 16,7% nenhum dos menores de 18 anos
trabalha; 16,7% responderam que 1 apenas trabalha e
16,7% disseram que dois menores trabalham. Quanto à
renda familiar, que 66,7% de menos de 1 salário mínimo;
27,8% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos, e 5,6%
possuem renda mensal de 3 a 5 salários mínimos.
Segurança Pública
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Neste item, todos os entrevistados declararam
não existir segurança publica na comunidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram a todos disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 50% responderam
participam às vezes, 38,9% que na maioria das vezes
participam e 11,1% nunca participam. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, a maioria (77,7%) informaram que
participariam e 22,2% responderam que não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (94,4%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Também responderam
em escala de importância sobre: áreas verdes (55,6%), rios
e lagos (22,2%) e qualidade do ar (22,2%).
PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola todos
entrevistados são docentes mulheres, com faixa etária
variando entre 18 a 50 anos, sendo a maioria (57,1%)
concursada, e a maior parte (75%) apresenta de 0 a 1 ano
de serviço público. A maioria (50%) leciona no ensino
fundamental – séries finais, sendo que grande parte (22,2%
em cada ano) atua no 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental
e nenhum dos entrevistados possui outras atividade dentro
da escola e ninguém leciona em outras escolas da rede
municipal.
b) Formação e motivação: Dos professores
entrevistados 100% possui graduação completa, do tipo
licenciatura plena. Em relação à instituição todos
estudam/estudaram em instituição pública federal, sendo o
curso na modalidade presencial. A maior parte (57,1%)
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participou de cursos de formação continuada, a partir de
oferta da iniciativa municipal (75%), sendo todos no
formato presencial. Em relação aos conhecimentos teóricos
e práticos adquiridos durante a formação, os entrevistados
afirmaram ser adequado (75%).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de tempo
em função de composição de carga horária em duas ou
mais escolas (57,1% indiferente); 2º) Falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola (57,1%
muito importante); 3º) Falta de compromisso institucional
com a formação docente (42,9% muito importante; 4º)
Falta de vontade e motivação pessoal (42,9% indiferente);
5º) Falta de programas de incentivos por parte das
Secretarias de Educação (28,6% muito importante); 6º)
Falta de mecanismos de cobrança, especialmente por parte
do estado e município (42,9% importante); 7º) Falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(28,6% muito importante); 8º) Falta de recursos
financeiros (28,6% muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal (57,1% importante); 2º) Incentivo por
parte da Secretaria de Educação (57,1% muito importante);
3º) Melhoria do desempenho profissional (57,1% muito
importante); 4º) Melhoria de função/salário na escola
(42,9% muito importante); 5º) Oferta de equipamentos de
apoio (computador, internet, kits de formação etc.) (85,7%
importante); 6º) Oferta de eventos (cursos, palestras,
workshops etc.) na sua área de interesse (100%
importante); 7º) Temáticas novas e/ou diversificadas
(71,4% importante).
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, assim como a maioria (71,4%)
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informou estar aptos a participar de cursos de educação
continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) cursos didáticos para
implementar atividades práticas, inclusive laboratórios
(57,1% muito importante); 2º) Tempo destinado à
disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos
(71,4% importante); 3º) Melhores salários (71,4% muito
importante); 4º) Articulação entre alunos, professores e
gestores (71,4% muito importante); 5º) Interesse dos
alunos (57,1% muito importante); 6º) Bom desempenho
dos alunos (57,1% importante); 7º) Qualificação e
atualização em conteúdos específicos (85,7% muito
importante); 8º) Número adequado de alunos em sala de
aula (57,1% muito importante); 9º) Possibilidade de
assumir cargos administrativos (42,9% pouco importante);
10º) Diálogo com outros professores sobre questões da
disciplina (62,5% importante); 11º) Atuação em processo
de gestão participativa (71,4% muito importante); 12º)
Salas de aula adequadas (85,7% muito importante); 13º)
Trabalhar em um só local (57,1% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Convívio social (57,1%
importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos (71,4% muito importante); 3º) Metodologia de
ensino voltada para a memorização de conteúdos (57,1%
muito importante); 4º) Articulação dos conteúdos e sua
relação com a realidade socioambiental e cultural (71,4%
muito importante); 5º) Integração dos espaços de cidadania
Escola-Comunidade (71,4% muito importante); 6º) Maior
inclusão social (57,1% muito importante); 7º) Facilidade
de acesso a informações via Internet (57,1% muito
importante); 8º) Expectativa de melhoria de vida e trabalho
com a formação escolar (71,4% importante); 9º) Facilidade
de acesso a contextos informacionais e de lazer (100%
importante); 10º) Aprendizado por meio de atividades
lúdicas e participativas (57,1% muito importante); 11º)
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Acesso a fontes bibliográficas variadas (57,1%
importante); 12º) Estímulo da família (85,7% muito
importante); 13º) Estímulo docente e relação professoraluno (87,5% muito importante); 14º) Facilidade de
deslocamento para a escola (57,1% muito importante);
15º) Merenda escolar (71,4% muito importante); 16º)
Salas de aula adequadas (71,4% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a maioria (57,1%) afirmou ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina, e
a maior parte (66,7%) incorpora em suas aulas e todos
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
temas indicados temos, em escala de densidade de
utilização Pluralidade Cultural (26,1%); Meio Ambiente
(21,7%); Saúde (17,4%); Trabalho e consumo (13%),
Orientação sexual (13%) e Ética (8,7%). São trabalhados
integrados aos conteúdos disciplinares e em parceria com
outras disciplinas, principalmente conteúdos próprios de
Ciências (27,3%), História (18,2%) e Português (18,2%).
Todos os entrevistados alegaram não conhecer o projeto
político pedagógico da escola e por conta disso não sabem
se ele contempla os temas transversais. A maioria (85,7%)
afirmou que os temas trabalhados em eventos escolares são
orientados pela transversalidade, sendo desenvolvido o
tema de forma multidisciplinar.
Segundo a maioria dos entrevistados (71,4%)
afirmam que os alunos sentem-se altamente motivados em
participar desses eventos, principalmente na seguinte
escala de prioridade: 1º) Meio ambiente da região (Floresta
amazônica e biodiversidade) (85,7% importante); 2º)
Questões étnicas (indígenas, quilombolas etc.) (42,9%
importante);
3º)
Problemas
ambientais
locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias etc.) (71,4%
importante);
4º)
Problemas
ambientais
globais
(aquecimento global, extinção de espécies etc.) (42,9%
muito importante); 5º) Saúde (doenças crônicas, câncer,
diabetes, hipertensão etc.) (71,4% importante); 6º)
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Doenças sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e
drogas (57,1% importante); 7º) Profissão, emprego e renda
(28,6% muito importante); 8º) Esporte e lazer (57,1%
muito importante); 9º) Equipamentos tecnológicos e
eletrônicos (42,9% regular); 10º) Cultura globalizada (hip
hop, funk, grafite etc.) (42,9% pouco importante); 11º)
Cultura regional (música, dança, festas, literatura etc.)
(57,1% muito importante); 12º) Saúde do corpo e saúde
mental (71,4% médio); 13º) Bem estar social (família,
religião, preconceitos etc.) (71,4% importante); 14º)
Violência (doméstica, escolar, gangues etc.) (42,9%
importante); 15º) Violência sexual (pedofilia, exploração
sexual etc.) (66,7% regular); 16º) Vestuário e veículos
(57,1% importante); 17º) Línguas locais oriundas das
famílias linguísticas tupi-guarani, jê e karib (71,4% pouco
importante).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula. Desses espaços os professores
utilizam para suas aulas apenas essas salas de aula e, por
não haverem outros ambientes, todas as questões desses
itens não foram assinaladas.
Todos afirmaram que não há nenhum projeto de
informática educativa na escola, porém, a maioria (71,4%)
afirmou existir materiais audiovisuais de apoio
pedagógico, muito embora nenhum docente tenha recebido
curso de capacitação para o uso desses materiais, e, por
conta disso, a maioria (83,3%) nunca usou esses
instrumentos, mesmo a maioria (57,1%) julgando
importante o uso de materiais audiovisuais enquanto
instrumento de apoio didático pedagógico nas suas
disciplinas. No entanto, 57,1% produz o seu próprio
material didático de acordo com que é disponível no seu
ambiente (plantas, animais, etc.).
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram que recebem via Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD) e que estes livros são escolhidos pela

2168

Secretaria Municipal ou Estadual e utilizados pelos
professores. Além destes, livros didáticos e paradidáticos
(33,3%) também são utilizados pelos docentes no preparo
das atividades de ensino e eventos escolares e que têm
como critério principal empregado a apresentação de dos
conteúdos (imagens, gráficos, cores, etc), atualidade dos
conteúdos (30%). Contribui (57,1%) para o alcance dos
objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam a
metodologia de ensino centrada na memorização (71,4%) e
oferecerem questões problematizadas e estimulantes à
curiosidade dos alunos, além de serem ricos em relação ao
conteúdo e a apresentação (57,1%), e privilegiam
parcialmente teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (71,4%) mesmo defasados em relação à dinâmica
dos processos de ensino e aprendizagem (42,9%),
estimulando a multidisciplinaridade (85,7%).
Os livros didáticos constituem parcialmente a
principal fonte de leitura e informação para o aluno
(57,1%) e oferecem estratégias para pesquisa e aplicação
dos conhecimentos (85,7%), incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos (71,4%), mas não
contemplam a realidade e os elementos culturais locais
(57,1%) e estão adequados às orientações curriculares
oficiais (57,1%).
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
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principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Wulfilda Rego, todas as
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo, o destino dos resíduos produzidos–armazenados de
acordo com as respostas – é queimado (94,3%) ou
enterrado (5,7%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito através de micro abastecimento
comunitário (poço artesiano). Dos entrevistados, 94,3%
declararam que a água é tratada, como forma de tratamento
utilizam a cloração (77,1%), a filtragem (14,3%) ou
fervura (2,9%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado a céu aberto/vala (57,1%), fossa séptica (31,4%),
sumidouro (8,6%) e rede geral (2,9%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (51,7%), os
demais percentis foram distribuídos equitativamente nos
que possuem o ensino fundamental completo (17,2%); os
que possuem o ensino médio completo (17,2%), ensino
médio incompleto (10,3%), porém, importante destacar a
quantidade percentual relativa aos que sabem ler/escrever,
mas não frequentou a escola (3,4%) e aqueles que não
sabem ler/escrever (20,7%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
outras viroses (21,8%), diarreia (18,2%). Ressalta-se que o
percentual de 18,2% disse não ter havido ocorrência de
nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
Os entrevistados, a maioria (88,6%) declarou
que recorrem ao posto de saúde para atendimento em caso
de doença. Quanto aos atendimentos de saúde, 48,6%
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julgaram regular, 34,3% bom, 11,4% ruim, 2,9% não
souberam responder e 2,9% afirmram que não existe. Em
relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
45,7% afirmaram não existir, 25,7% julgaram regular,
8,6% bom, 8,6% ruim e 11,4% não soube responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
34,3% julgou regular, 22,9% afirmou que não existe,
17,1% julgou bom, 17,1% não soube responder e 8,6%
julgou como ruim. Outro dado de avaliação foi
atendimento em saúde (71,4%), qualidade de ensino
(25,7%) e atendimento ao portador de deficiência (2,9%)
como os mais importantes indicados pelos entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que a maioria
(53,3%) entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno, 22,2% possuem tal título e 24,4%
não souberam informar. Todos informaram que o terreno
da casa é terra firme. Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente
outros, todos informaram que a casa é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
74,5% utilizam canoa/bajara, 17% andam a pé e 8,5%
utilizam bicicleta.
Meio ambiente
Com relação à comunidade onde eles vivem,
todos relataram que o abastecimento de água 71,4% era
bom, 25,7% regular e 2,9% ruim. Quanto à urbanização
das ruas, a maioria (68,6%) informou não existir, 20%
disse que era ruim e 11,4% regular.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 34,3% dos
entrevistados confirmaram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; 31,4% responderam que 3 ou mais menores
trabalham; 17,1% informaram que apenas 1 menor de 18
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anos trabalha, 17,1% disseram que dois menores
trabalham. Quanto à renda familiar, que 54,3% possuem
renda de menos de 1 salário mínimo mensal e 28,6%
possuem renda de 1 a 2 salários mínimos e 17,1% não
possui nenhum tipo de renda.
Segurança Pública
Neste item, todos a maioria dos entrevistados
(85,7%) declararam não existir, porém 8,6% julgaram
como ruim, 2,9% julgaram como regular e 2,9% julgaram
como bom.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram a todos disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 62,9% responderam que
às vezes participam, 22,9% que participam na maioria das
vezes e 14,3% que nunca participam. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, a maioria (54,3%) informaram que sim,
31,4% que não e 14,3% responderam que talvez
participasse.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (71,4%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Também responderam
em escala de importância sobre: áreas verdes (40%),
qualidade do ar (25,7%), rios e lagos (11,4%), rios e lagos
e praias/balneários (11,4%), arborização das ruas (11,4%).
PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola a maioria dos
entrevistados (45,5%) são docentes homens, com faixa
etária variando entre 18 a 50 anos, sendo a maioria
(54,5%) concursados, apresentando-se a com média de 0 a
30 anos de serviço público. A maioria (50%) leciona no
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ensino fundamental – séries iniciais, sendo que grande
parte (50% em cada) atua em turmas de 1º e 4º ano e todos
entrevistados não possuem outras atividade dentro da
escola e nem lecionam em outras escolas da rede
municipal.
b) Formação e motivação: Dos professores
entrevistados a maioria (54,5%) possui graduação
incompleta, do tipo licenciatura plena. Em relação a
instituição a maioria (75%) estudam/estudaram em
instituição privada (53,3%), sendo o curso na modalidade
presencial.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de tempo
em função de composição de carga horária em duas ou
mais escolas (100% indiferente); 2º) Falta de comunicação
e divulgação dos cursos na escola (100% muito
importante); 3º) Falta de compromisso institucional com a
formação docente (100% importante); 4º) Falta de vontade
e motivação pessoal (100% indiferente); 5º) Falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação (100% muito importante); 6º) Falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (100% muito importante); 7º) Falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(100% importante); 8º) Falta de recursos financeiros
(100% muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal (100% muito importante); 2º) Incentivo
por parte da Secretaria de Educação (100% regular); 3º)
Melhoria do desempenho profissional (100% muito
importante); 4º) Melhoria de função/salário na escola
(100% importante); 5º) Oferta de equipamentos de apoio
(computador, internet, kits de formação etc.) (100%
importante); 6º) Oferta de eventos (cursos, palestras,
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workshops etc.) na sua área de interesse (100% muito
importante); 7º) Temáticas novas e/ou diversificadas
(100% importante).
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, mas a maioria (66,7%) informou não
estar apto a participar de cursos de educação continuada à
distância, principalmente devido à falta de capacitação em
informática (50%) e dificuldade de acesso à internet
(50%).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios (100%
importante); 2º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (100%
importante); 3º) Melhores salários (100% muito
importante); 4º) Articulação entre alunos, professores e
gestores (100% importante); 5º) Interesse dos alunos
(100% regular); 6º) Bom desempenho dos alunos (100%
regular); 7º) Qualificação e atualização em conteúdos
específicos (100% muito importante); 8º) Número
adequado de alunos em sala de aula (100% muito
importante); 9º) Possibilidade de assumir cargos
administrativos (100% importante); 10º) Diálogo com
outros professores sobre questões da disciplina (100%
muito importante); 11º) Atuação em processo de gestão
participativa (100% muito importante); 12º) Salas de aula
adequadas (100% muito importante); 13º) Trabalhar em
um só local (100% importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Convívio social (100%
importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos (100% importante); 3º) Metodologia de ensino
voltada para a memorização de conteúdos (100% muito
importante); 4º) Articulação dos conteúdos e sua relação
com a realidade socioambiental e cultural (100%
importante); 5º) Integração dos espaços de cidadania
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Escola-Comunidade (100% importante); 6º) Maior
inclusão social (100% importante); 7º) Facilidade de
acesso a informações via Internet (100% regular); 8º)
Expectativa de melhoria de vida e trabalho com a
formação escolar (100% importante); 9º) Facilidade de
acesso a contextos informacionais e de lazer (100% pouco
importante); 10º) Aprendizado por meio de atividades
lúdicas e participativas (100% muito importante); 11º)
Acesso a fontes bibliográficas variadas (100% importante);
12º) Estímulo da família (100% muito importante); 13º)
Estímulo docente e relação professor-aluno (100% muito
importante); 14º) Facilidade de deslocamento para a escola
(100% importante); 15º) Merenda escolar (100% muito
importante); 16º) Salas de aula adequadas (100% muito
importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a todos afirmaram não ter recebido orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina, mas todos
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
temas indicados em escala de densidade de utilização:
Ética (16,7%), Meio Ambiente (16,7%), Pluralidade
Cultural (16,7%), Saúde (16,7%) e Orientação Sexual
(16,7%). São trabalhados integrados aos conteúdos
disciplinares, principalmente nas disciplinas Ciências
(12,5%), Matemática (12,5%), Estudos Amazônicos
(12,5%), Geografia (12,5%), História (12,5%), Português
(12,5%), Línguas (12,5%). Todos os entrevistados
alegaram não conhecer o projeto político pedagógico da
escola e não sabem se o Projeto contempla os temas
transversais, e os eventos escolares são orientados pela
transversalidade, e esses temas são desenvolvidos de forma
multidisciplinar.
Todos os entrevistados afirmaram os alunos
sentem-se altamente motivados em participar desses
eventos, principalmente na seguinte escala de prioridade:
1º) Meio ambiente da região (Floresta amazônica e
biodiversidade) (100% muito importante); 2º) Questões
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étnicas (indígenas, quilombolas etc.) (100% muito
importante);
3º)
Problemas
ambientais
locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias etc.) (100%
muito importante); 4º) Problemas ambientais globais
(aquecimento global, extinção de espécies etc.) (100%
muito importante); 5º) Saúde (doenças crônicas, câncer,
diabetes, hipertensão etc.) (100% importante); 6º) Doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (100%
importante); 7º) Profissão, emprego e renda (100% pouco
importante); 8º) Esporte e lazer (100% muito importante);
9º) Equipamentos tecnológicos e eletrônicos (100%
regular); 10º) Cultura globalizada (hip hop, funk, grafite
etc.) (100% pouco importante); 11º) Cultura regional
(música, dança, festas, literatura etc.) (100% muito
importante); 12º) Saúde do corpo e saúde mental (100%
muito importante); 13º) Bem estar social (família, religião,
preconceitos etc.) (100% muito importante); 14º)
Violência (doméstica, escolar, gangues etc.) (100% muito
importante); 15º) Violência sexual (pedofilia, exploração
sexual etc.) (100% importante); 16º) Vestuário e veículos
(100% pouco importante); 17º) Línguas locais (oriundas
das famílias linguísticas tupi-guarani, jê, karib) (100%
importante).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula.
Todos afirmaram que não há nenhum projeto de
informática educativa na escola e que existem materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, mas os docentes não
receberam curso de capacitação para o uso desses
materiais e todos julgaram inadequados esses
equipamentos, mas, eventualmente os utilizam como apoio
didático-pedagógico
em
sua
disciplina.
Como
complemento para suas aulas, todos produzem seu próprio
material didático de acordo com que é disponível no seu
ambiente (plantas, animais, etc.).
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Em referência aos livros didáticos todos os
professores afirmaram recebem via Programa Nacional do
Livro Didático (PNLD) e que estes livros são escolhidos
pela Secretaria Municipal e Estadual e são adotados pela
escola. Além destes, livros didáticos/paradidáticos (50%) e
outros livros (50%) também são utilizados pelos docentes.
O Livro didático contribui parcialmente para o alcance dos
objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam a
metodologia de ensino centrada na memorização,
oferecerem questões problematizadas e estimulantes à
curiosidade dos alunos, são ricos parcialmente em relação
ao conteúdo e a apresentação, e privilegiam teóricos em
relação aos conhecimentos práticos, não estão defasados
em relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem e estimula a multidisciplinaridade.
Os livros didáticos constituem parcialmente a
principal fonte de leitura e informação para o aluno,
oferecem parcialmente estratégias para pesquisa e
aplicação dos conhecimentos, incentivam a busca por
novas informações e conhecimentos, contemplam
parcialmente a realidade e os elementos culturais locais e
estão adequados às orientações curriculares oficiais.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
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O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SAGRADO CORACAO DE JESUS
Informações Básicas
Código INEP: 15002284
EMEF SAGRADO CORACAO DE
Escola:
JESUS
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: ÓBIDOS
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE VÃRZEA
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Sagrado Coração de Jesus todas
as pessoas questionadas responderam não usufruir da
coleta de lixo, o destino dos resíduos produzidos–
armazenados de acordo com as respostas – é queimado
(100%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito através de rio, açude, lago, igarapé
ou nascente. Dos entrevistados, 96,3% declararam que a
água é tratada, como forma de tratamento utilizam a
cloração (92,3%) e a fervura (7,7%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado a céu aberto/vala (81,5%), fossa séptica (7,4%) e
sumidouro (3,7%)
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (56%), os
demais percentis foram distribuídos equitativamente nos
que possuem o ensino fundamental completo (8%); os que
possuem o ensino médio incompleto (4%), ensino médio
completo (4%), ensino superior completo (4%), porém,
importante destacar a quantidade remanescente dos que
sabem ler/escrever, mas não frequentaram a escola (24%) e
aqueles que não sabem ler/escrever (12%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (48,9%), verminoses (13,3%), doenças
respiratórias (8,9%), problemas do coração (8,9%) e outras
viroses (6,7%).
Os entrevistados, todos declararam que recorrem
aos agentes comunitários de saúde para atendimento em
caso de doença. Quanto aos atendimentos de saúde, todos
alegaram ser regular. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, todos informaram que não
existe.
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Quando questionados sobre a assistência social,
todos afirmaram que não existe. Outro dado de avaliação
foi atendimento em saúde (85,2%) e qualidade de ensino
(11,1%) e atendimento ao portador de deficiência (3,7%)
como os mais importantes indicados pelos entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que todos os
entrevistados não possuem documento de propriedade do
terreno. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, todos
informaram que a casa é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
52,5% utilizam canoa/bajara, 42,5% andam a pé, e 5%
utilizam cavalo, jegue, mula.
Meio ambiente
Com relação à comunidade onde eles vivem,
todos relataram que o abastecimento de água não existe.
Quanto à urbanização das ruas, todos afirmaram não
existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 30,8% dos
entrevistados confirmaram que 1 menor de 18 anos
trabalham, 26,9% nenhum dos menores de 18 anos
trabalha; 23,1% responderam que 3 ou mais menores
trabalham e 19,2% disseram que dois menores trabalham.
Quanto à renda familiar, que 85,2% de menos de 1 salário
mínimo e 14,8% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos.
Segurança Pública
Neste item, todos os entrevistados declararam
não existir.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram a todos disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
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dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 53,8% responderam que
nunca participam, 26,9% que às vezes participam e 19,2%
que na maioria das vezes participam. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, a maioria (40%) informou que não, 32%
responderam que sim e 28% responderam que talvez
participasse.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (85,2%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Também responderam
em escala de importância sobre: qualidade do ar (46,4%),
rios e lagos (39,3%), áreas verdes (10,7%), rios e lagos e
praias/balneários (3,6%).
PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola todos os
docentes são mulheres, com faixa etária variando entre 18
a 40 anos, sendo todos contratados, apresentando-se a com
média de 2 a 5 anos de serviço público. A maioria (66,7%)
leciona no ensino fundamental – séries finais, sendo que
grande parte (25% em cada) atua em turmas de 6º ao 9º
ano. Os entrevistados não possuem outra atividade dentro
da escola e não lecionam em outras escolas da rede
municipal.
b) Formação e motivação: Dos professores
entrevistados todos possuem graduação incompleta, do
tipo licenciatura plena. Em relação a instituição todos
estudam em instituição federal, sendo o curso na
modalidade presencial. Dos entrevistados a metade (50%)
participou de cursos de formação continuada, ministrado
por instituição privada. Em relação aos conhecimentos
adquiridos nesses cursos, julgam como pouco adequado.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
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aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de tempo
em função de composição de carga horária em duas ou
mais escolas (100% indiferente); 2º) Falta de comunicação
e divulgação dos cursos na escola (100% indiferente); 3º)
Falta de compromisso institucional com a formação
docente (100% importante); 4º) Falta de vontade e
motivação pessoal (100% indiferente); 5º) Falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação (100% indiferente); 6º) Falta de mecanismos de
cobrança, especialmente por parte do estado e município
(100% indiferente); 7º) Falta de possibilidades
operacionais em função da distância física (100%
indiferente); 8º) Falta de recursos financeiros (100%
indiferente).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal (100% muito importante); 2º) Incentivo
por parte da Secretaria de Educação (100% indiferente);
3º) Melhoria do desempenho profissional (100% muito
importante); 4º) Melhoria de função/salário na escola
(100% muito importante); 5º) Oferta de equipamentos de
apoio (computador, internet, kits de formação etc.) (100%
muito importante); 6º) Oferta de eventos (cursos, palestras,
workshops etc.) na sua área de interesse (100% muito
importante); 7º) Temáticas novas e/ou diversificadas
(100% muito importante).
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, mas a maior metade informou não
estar aptos a participar de cursos de educação continuada à
distância, principalmente devido à falta de capacitação em
informática.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios (100% muito
importante); 2º) Tempo destinado à disciplina para
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trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (100% muito
importante); 3º) Melhores salários (100% muito
importante); 4º) Articulação entre alunos, professores e
gestores (100% muito importante); 5º) Interesse dos alunos
(100% muito importante); 6º) Bom desempenho dos
alunos (100% muito importante); 7º) Qualificação e
atualização em conteúdos específicos (100% muito
importante); 8º) Número adequado de alunos em sala de
aula (50% importante); 9º) Possibilidade de assumir cargos
administrativos (50% pouco importante); 10º) Diálogo
com outros professores sobre questões da disciplina (50%
muito importante); 11º) Atuação em processo de gestão
participativa (50% importante); 12º) Salas de aula
adequadas (100% muito importante); 13º) Trabalhar em
um só local (50% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Convívio social (100% muito
importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos (100% importante); 3º) Metodologia de ensino
voltada para a memorização de conteúdos (50% muito
importante); 4º) Articulação dos conteúdos e sua relação
com a realidade socioambiental e cultural (50% muito
importante); 5º) Integração dos espaços de cidadania
Escola-Comunidade (100% muito importante); 6º) Maior
inclusão social (100% muito importante); 7º) Facilidade de
acesso a informações via Internet (100% importante); 8º)
Expectativa de melhoria de vida e trabalho com a
formação escolar (100% importante); 9º) Facilidade de
acesso a contextos informacionais e de lazer (50%
importante); 10º) Aprendizado por meio de atividades
lúdicas e participativas (100% importante); 11º) Acesso a
fontes bibliográficas variadas (100% importante); 12º)
Estímulo da família (100% muito importante); 13º)
Estímulo docente e relação professor-aluno (100% muito
importante); 14º) Facilidade de deslocamento para a escola
(100% importante); 15º) Merenda escolar (50% muito
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importante); 16º) Salas de aula adequadas (100% muito
importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a metade dos entrevistados informaram ter
recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina, e essa metade trabalha algum tema
transversal em sua disciplina. Como temas indicados
temos, em escala de densidade de utilização Meio
Ambiente (20%), Saúde (20%), Pluralidade Cultural
(20%), Ética (20%) e Orientação Sexual (20%). São
trabalhados separados dos conteúdos disciplinares. Todos
os entrevistados alegaram não conhecer o projeto político
pedagógico da escola, e por conta disso, não sabem se o
Projeto contempla os temas transversais, e os eventos
escolares são orientados pela transversalidade, e esses
temas são desenvolvidos de forma multidisciplinar.
A maioria dos entrevistados afirmou que os
alunos sentem-se motivados em participar desses eventos,
principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º) Que o
meio ambiente (Floresta amazônica e biodiversidade) é
100% importante; 2º) Questões étnicas (indígenas,
quilombolas etc.), 100% muito importante; 3º) Problemas
ambientais locais (desmatamento, enchentes, lixo,
endemias etc.), 50% muito importante; 4º) Problemas
ambientais globais (aquecimento global, extinção de
espécies etc.) 50% muito importante; 5º) Saúde (doenças
crônicas, câncer, diabetes, hipertensão etc.) 50% muito; 6º)
Doenças sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e
drogas 50% muito importante; 7º) Profissão, emprego e
renda 50% regular; 8º) Esporte e lazer 75% muito
importante; 9º) Equipamentos tecnológicos e eletrônicos
75% regular; 10º) Cultura globalizada (hip hop, funk,
grafite etc.) 50% muito importante; 11º) Cultura regional
(música, dança, festas, literatura etc.) 50% muito
importante; 12º) Saúde do corpo e saúde mental (100%
importante); 13º) Bem estar social (família, religião,
preconceitos etc.) 50% muito importante; 14º) Violência
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(doméstica, escolar, gangues etc.) 50% muito importante;
15º) Violência sexual (pedofilia, exploração sexual etc.)
50% importante; 16º) Vestuário e veículos (50% regular);
17º) Línguas locais (oriundas das famílias linguísticas tupiguarani, jê e karib) 50% importante.
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula. Por não haverem outros
ambientes nenhuma questão desses itens foi assinalada.
Todos afirmaram que não há nenhum projeto de
informática educativa na escola e não existem materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, e os docentes nunca
receberam curso de capacitação para o uso desses
materiais, e que por conta disso, nunca usaram esses
materiais, mesmo todos alegando como muito importante
essa prática. Como complemento para suas aulas, todos
produzem seu próprio material didático de acordo com que
é disponível no seu ambiente (plantas, animais, etc.).
Em referência aos livros didáticos todos os
professores afirmaram que recebem via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes livros são
escolhidos pela Secretaria Municipal ou Estadual e são
adotados parcialmente pela escola. Além destes, outros
livros (50%), revistas e jornais (25%) livros
didáticos/paradidáticos (25%), também são utilizados para
adequação dos conteúdos. O Livro didático contribui para
o alcance dos objetivos propostos para a sua disciplina,
reforçam a metodologia de ensino centrada na
memorização,
oferecerem
questões
parcialmente
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos,
são ricos parcialmente em relação ao conteúdo e a
apresentação, privilegiam parcialmente conhecimentos
teóricos em relação aos conhecimentos práticos, porém
estão defasados em relação à dinâmica dos processos de
ensino e aprendizagem, mas de certa forma estimula a
multidisciplinaridade.
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Os livros didáticos constituem a principal fonte
de leitura e informação para o aluno, oferecem estratégias
para pesquisa e aplicação dos conhecimentos, incentivam a
busca por novas informações e conhecimentos,
contemplam a realidade e os elementos culturais locais e
estão adequados às orientações curriculares oficiais.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SAO FRANCISCO
Informações Básicas
Código INEP: 15002314
Escola: EMEF SAO FRANCISCO
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ÓBIDOS
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE VÃRZEA
Locação:
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
A Escola “São Francisco” foi fundada em 1º de
junho de 1911, sob a direção de Frei André Noirhome
padre Franciscano com a ajuda do professor José Tostes;
funcionava em uma das dependências da Igreja Matriz de
Santana, objetivando assistência a juventude desamparada.
Possuía dois níveis de ensino: o ensino primário e o
profissionalizante (adequado a idade), tendo em vista
primordial a formação religiosa e moral.
Iniciou com quarenta meninos matriculados,
pois a escola era exclusiva para meninos que trabalhavam
e estudavam sobre a responsabilidade dos padres, os quais
conseguiram autorização para sua funcionalidade com o
intendente Graciliano Negreiro e com o juiz de direito da
época Dr. Alcebíades Duarte.
Os objetivos primeiros do processo laboral
alcançaram bons êxitos, mas em 1915, muitos dos alunos
foram deslocados para uma escola particular dirigida então
pelo professor José Tostes, denominada “Escola Brasil”,
onde atualmente está alocado o Asilo Municipal de
Óbidos. De acordo com os relatos orais, no ano seguinte,
houve uma considerada diminuição de matrículas, fato este
que ocasionou, pela falta de estruturação do educandário e
pela pouca participação de Clérigos, visto que esta se
consolidava apenas na presença de Frei Rogério e Frei
Estanislau. No ano de 1917, com a chegada de Frei
Bernardino, os trabalhos com a Escola alcançaram
melhores resultados.
Em virtude das conseqüências das cheias do Rio
Amazonas, e também do local onde as aulas funcionavam
por não oferecerem condições propícias de bem-estar e
higiene. O bispo da cidade de Santarém, em 1919,
transferiu as aulas para o novo prédio escolar no Bom
Jesus (atualmente seminário Frei Rogério), recebendo as
bênçãos de Frei Rogério, e, por volta de 1921 já somavam
128 meninos matriculados divididos em duas turmas sob a
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responsabilidade de Frei Victor, que apresentou um
resultado satisfatório no fim do ano.
No que diz respeito a manutenção da Escola, o
educandário “São Francisco” recebia doações de
simpatizantes da causa pedagógica dos Clérigos, mesmo
assim, passou por momentos difíceis, chegando a ser
fechada algumas vezes por falta de corpo docente, sendo
usada somente para as aulas de catecismo aos domingos.
Em 1932, voltou a funcionar com 121 meninos. E, devido
o satisfatório rendimento escolar Frei Modesto (o então
diretor) viu a necessidade de convidar a Irmã Romana para
ajudar no ensino, dando-lhe uma turma que funcionava em
uma sala anexa ao convento dos Franciscanos. Tal
necessidade persistiu, pois logo foi contratada a professora
Maria Leonildes de Miranda.
Em 1945, Frei Protásio, Dom Floriano e Frei
Daniel criaram “As Associações Marianas” que percorriam
pelas ruas das cidades com cânticos e rezas. O prédio
escolar funcionava no Bom Jesus transformou-se em “Sede
da Congregação Mariana dos Moços de Óbidos” e, essas
turmas foram então transferidas para uma construção ao
lado da residência dos padres, onde atualmente está
sediada a escola.
A construção da Escola Técnica Profissional
“São Francisco”, fundada em 1951, fora realizada com
recursos advindos de um convênio com o MEC (Ministério
da Educação e Cultura) em parceria com a Secretaria de
Obras do Estado do Pará e a Prefeitura Municipal de
Óbidos, na administração de Dr. Raymundo da Costa
Chaves. A devida conclusão da obra ocorreu no ano de
1955, dando uma nova reconfiguração no cenário
educacional da sede do município.
A necessidade de parcerias era uma constante,
foi quando em 1964 a mencionada escola técnica passou a
ser conveniada com a esfera estadual onde possibilitou um
acréscimo maior nas matrículas, assim como o
reordenamento das despesas.
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Em 1980 os padres franciscanos fizeram a
doação da escola ao município, cujo período
administrativo estava por conta do prefeito Alcides
Martins Mourão Correa, que doou ao estado, no governo
do Coronel Alacid da Silva Nunes. Nesse período
transitório, a escola deixou de ser profissionalizante,
passando a ser “Estadual”, atendendo discente de ambos os
sexos, funcionando de 1ª a 8ª séries.
Em 1990, a escola passou a funcionar com o préescolar; CEBS (Centro de Ensino Básico), o qual
transformou a 1ª e 2ª séries no Ciclo Básico de
Alfabetização e a 3ª e 4ª séries em Ensino Regular; com o
Ensino Supletivo e a Educação Especial; mas, devido à
municipalização do ensino fundamental ocorrida no ano de
2000, foram eliminados o Projeto CEBS, a Educação
especial e o Pré Escolar no ano de 2001, funcionando
apenas o Ensino Fundamental de 5ª a 8ª séries e o EJA
(Educação de Jovens e Adultos) 3ª e 4ª etapas.
O primeiro prédio (antigo) fora reformado várias
vezes, sendo que 1999 houve uma reforma maior, o qual
possui em sua estrutura física um pavilhão de dois pisos
ligados por duas escadas na entrada principal do prédio. É
todo feito de alvenaria com telhas de barro, lajotado e
forrado, possuindo no pavilhão térreo salas, distribuídas da
seguinte maneira: secretaria, biblioteca, auditório, cantina,
área livre, quatro (4) salas de aula, uma (1) sala para
informática, duas (2) saletas desocupadas, uma (1) sala do
Coordenador Pedagógico, uma (1) saleta de material
esportivo, dois (2) banheiros e a sala dos professores. No
segundo piso, encontra-se a Diretoria, oito (8) salas de
aula, uma (1) para reuniões do Conselho Escolar (CESF) e
o depósito de merenda escolar.
O segundo pavilhão novo prédio (construído em
1999), foi uma obra financiada pela Esfera Administrativa
Estadual, com o objetivo de ampliar a estrutura física da
escola e abarcar uma quantidade maior de alunos, visto
que o primeiro pavilhão não era mais suficiente para
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comportar a demanda discente, e a necessidade para tal
ampliação era premente. O novo prédio é também todo em
alvenaria, lajotado, coberto com telhas de barro e forrado
com PVC. Possui quatro (4) salas de aula nos altos. Existe
uma escada que interliga as salas de aula ao térreo, o qual
possui uma área coberta utilizada como refeitório, dois
bebedouros e uma pia para uso coletivo, cozinha, uma (1)
sala utilizada para guardar utensílios domésticos, dez (10)
banheiros, sendo que quatro (4) são masculinos e seis (6)
são femininos. Há também uma passarela coberta que liga
aos dois pavilhões.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento
Lixo: Na escola São Francisco, 100% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo, com isso, o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é enterrado
(100%).
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por rio/açude, lago, igarapé ou nascente (93,5%) e
poço doméstico (6,5%). Dos entrevistados, 61,3%
declaram que a água é tratada e as formas de tratamento
utilizadas são: cloração (51,6%); filtragem (6,5%) e
fervura (3,2%), além de outros métodos utilizados para
filtrar a água (38,7%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto, com isso, 93,5% destina seus
dejetos a céu aberto/vala e 6,5% destina seus dejetos em
fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, 77,4% dos entrevistados
possui ensino fundamental incompleto, 9,7% ensino médio
incompleto; 6,5% deles possui ensino fundamental
completo; 3,2% ensino médio completo e 3,2% outros.
Saúde
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Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
outras viroses (64,5%) e diarreia (19,4%). Ressalta-se que
o percentual de 12,9% disse não ter havido ocorrência de
nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostram que 93,5% recorrem a
outras cidades em busca de atendimento e 6,5% procuram
os curandeiros/benzedeiras.
Quanto ao atendimento de saúde, 100% dos
entrevistados considera inexistente. Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências, 100% dos
entrevistados disseram não existir.
Quando questionados sobre a assistência social,
100% dos entrevistados testemunharam não existir. Outro
dado de avaliação foi a qualidade do ensino, onde os
resultados mostraram que 100% dos entrevistados
testemunha não existir.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 87,1% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno; 3,2% possuem e 9,7% não sabem
responder. Questionados sobre as características do
terreno, 96,8% dos entrevistados responderam que vivem
em área inundável e 3,2% vive em área de terra firme. Já
quando foram questionados se a casa onde moram era
própria, cedida, alugada, dente outros, 83,9% dizem que a
casa onde moram é própria; 12,9% dizem que sua
residência é cedida e 3,2% afirmam ser alugada.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
50% anda a pé e 50% utiliza canoa/bajara.
Meio ambiente
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Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relataram que o
mesmo é inexistente.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 100%
das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha. Quanto à renda familiar,
54,8% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos; 32,3%
recebem menos de 1 salário mínimo; 6,5% não possuem
renda; 3,2% recebem de 2 a 3 salários mínimos e 3,2%
possuem renda acima de 3 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
julgam não existir. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 90,3% disseram que sim e 9,7% disseram que
gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 61,3%
responderam que participam na maioria das vezes e 38,7%
participam às vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 71% participariam e 29% responderam que
talvez participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (61,3%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; seguido
de cursos de qualificação profissional (35,5%) e
atendimento ao portador de deficiência (3,2%).
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Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 64,5% consideram as áreas de
lazer/esporte; 22,6% programação cultural e 12,9% a
segurança pública. Também foram questionados sobre o
que consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 45,2% consideram mais
importantes as áreas verdes; 35,4% a qualidade do ar e
19,4% os rios e lagos.
PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola todos os
entrevistados são docentes mulheres, com faixa etária
variando entre 18 a 40 anos, sendo todos contratados,
apresentando-se a maioria (50%) com 2 a 5 anos de
serviço público. A maioria (57,1%) leciona no ensino
fundamental – séries finais, sendo que grande parte (33,3%
em cada ano) atua no 6º, 7º e 8º ano do ensino fundamental
e a maioria (75%) dos entrevistados possui outras
atividade dentro da escola e nenhum leciona em outras
escolas da rede municipal.
b) Formação e motivação: Dos professores
entrevistados a maioria (75%) possui graduação completa,
do tipo licenciatura plena. Em relação a instituição todos
estudam/estudaram em instituição pública federal, sendo o
curso na modalidade presencial. A maioria dos
entrevistados (75%) não participou de cursos de formação
continuada.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de tempo
em função de composição de carga horária em duas ou
mais escolas (100% indiferente); 2º) Falta de comunicação
e divulgação dos cursos na escola (100% muito
importante); 3º) Falta de compromisso institucional com a
formação docente (100% pouco importante; 4º) Falta de
vontade e motivação pessoal (50% muito importante); 5º)
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Falta de programas de incentivos por parte das Secretarias
de Educação (50% importante); 6º) Falta de mecanismos
de cobrança, especialmente por parte do estado e
município (50% pouco importante); 7º) Falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(50% muito importante); 8º) Falta de recursos financeiros
(100% muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal (100% muito importante); 2º) Incentivo
por parte da Secretaria de Educação (100% regular); 3º)
Melhoria do desempenho profissional (100% muito
importante); 4º) Melhoria de função/salário na escola
(100% muito importante); 5º) Oferta de equipamentos de
apoio (computador, internet, kits de formação etc.) (100%
importante); 6º) Oferta de eventos (cursos, palestras,
workshops etc.) na sua área de interesse (100% muito
importante); 7º) Temáticas novas e/ou diversificadas
(100% muito importante).
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, porém todos informaram não estar
aptos a participar de cursos de educação continuada à
distância, principalmente devido a dificuldade de acesso à
internet (50%), falta de capacitação em informática (25%)
e falta de tempo (25%).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) ecursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios (100% muito
importante); 2º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (100% muito
importante); 3º) Melhores salários (100% muito
importante); 4º) Articulação entre alunos, professores e
gestores (100% muito importante); 5º) Interesse dos alunos
(100% muito importante); 6º) Bom desempenho dos
alunos (100% importante); 7º) Qualificação e atualização
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em conteúdos específicos (100% muito importante); 8º)
Número adequado de alunos em sala de aula (100% muito
importante); 9º) Possibilidade de assumir cargos
administrativos (100% muito importante); 10º) Diálogo
com outros professores sobre questões da disciplina (100%
muito importante); 11º) Atuação em processo de gestão
participativa (100% muito importante); 12º) Salas de aula
adequadas (100% muito importante); 13º) Trabalhar em
um só local (100% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue a
escala de importância: 1º) Convívio social (100% muito
importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos (100% muito importante); 3º) Metodologia de
ensino voltada para a memorização de conteúdos (100%
importante); 4º) Articulação dos conteúdos e sua relação
com a realidade socioambiental e cultural (100% muito
importante); 5º) Integração dos espaços de cidadania
Escola-Comunidade (100% muito importante); 6º) Maior
inclusão social (100% muito importante); 7º) Facilidade de
acesso a informações via Internet (100% muito
importante); 8º) Expectativa de melhoria de vida e trabalho
com a formação escolar (100% muito importante); 9º)
Facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer
(100% importante); 10º) Aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas (100% muito
importante); 11º) Acesso a fontes bibliográficas variadas
(100% muito importante); 12º) Estímulo da família (100%
muito importante); 13º) Estímulo docente e relação
professor-aluno (100% muito importante); 14º) Facilidade
de deslocamento para a escola (100% importante); 15º)
Merenda escolar (100% muito importante); 16º) Salas de
aula adequadas (100% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem todos afirmaram ter recebido orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina, mas todos
incorporam em suas aulas e todos trabalham algum tema
transversal em sua disciplina. Como temas indicados em
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escala de densidade de utilização, temos: Meio Ambiente
(20%); Saúde (20%); Ética (20%); Pluralidade Cultural
(20%) e Orientação Sexual (20%). São trabalhados
integrados aos conteúdos disciplinares e em parceria com
outras disciplinas, principalmente conteúdos próprios de
Ciências (25%), Matemática (25%), Português (25%) e
História (25%). Todos os entrevistados alegaram não
conhecer o projeto político pedagógico da escola e por
conta disso não sabem se ele contempla os temas
transversais. Todos afirmaram que os temas trabalhados
em eventos escolares não são orientados pela
transversalidade, sendo desenvolvido o tema por disciplina
específica.
Todos os entrevistados afirmaram que os alunos
sentem-se altamente motivados em participar desses
eventos, principalmente na seguinte escala de prioridade:
1º) Meio ambiente da região (Floresta amazônica e
biodiversidade) (100% importante); 2º) Questões étnicas
(indígenas, quilombolas etc.) (100% importante); 3º)
Problemas ambientais locais (desmatamento, enchentes,
lixo, endemias etc.) (100% muito importante); 4º)
Problemas ambientais globais (aquecimento global,
extinção de espécies etc.) (100% importante); 5º) Saúde
(doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão etc.)
(100% regular); 6º) Doenças sexualmente transmissíveis,
sexo, gravidez e drogas (100% importante); 7º) Profissão,
emprego e renda (100% importante); 8º) Esporte e lazer
(100% muito importante); 9º) Equipamentos tecnológicos
e eletrônicos (100% muito importante); 10º) Cultura
globalizada (hip hop, funk, grafite etc.) (100% pouco
importante); 11º) Cultura regional (música, dança, festas,
literatura etc.) (100% muito importante); 12º) Saúde do
corpo e saúde mental (100% importante); 13º) Bem estar
social (família, religião, preconceitos etc.) (100%
importante); 14º) Violência (doméstica, escolar, gangues
etc.) (100% importante); 15º) Violência sexual (pedofilia,
exploração sexual etc.) (100% importante); 16º) Vestuário
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e veículos (100% pouco importante); 17º) Línguas locais
oriundas das famílias linguísticas tupi-guarani, jê e karib
(100% pouco importante).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula. Desses espaços os professores
utilizam para suas aulas apenas essas salas de aula. Por não
haver outros ambientes todas as questões desses itens não
foram assinaladas.
Todos afirmaram que não há nenhum projeto de
informática educativa na escola e não existem materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, por conta disso,
nenhum docente recebeu curso de capacitação para o uso
desses materiais, mesmo todos julgando muito importante
os materiais audiovisuais enquanto instrumento de apoio
didático pedagógico nas suas disciplinas. Devido à falta de
materiais audiovisuais todos produzem o seu próprio
material didático de acordo com que é disponível no seu
ambiente (plantas, animais, etc.).
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram que recebem via Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD) e que estes livros são escolhidos pela
Secretaria Municipal ou Estadual e utilizados pelos
professores. Além destes, livros didáticos/paradidáticos
(33,3%), livros (33,3%) e revistas e jornais (33,3%)
também são utilizados pelos docentes no preparo das
atividades de ensino. O Livro didático contribui
parcialmente para o alcance dos objetivos propostos para a
sua disciplina, reforçam parcialmente a metodologia de
ensino centrada na memorização, porém oferecerem
parcialmente questões problematizadas e estimulantes à
curiosidade dos alunos, além de serem parcialmente ricos
em relação ao conteúdo e a apresentação, e parcialmente
privilegiam parcialmente teóricos em relação aos
conhecimentos práticos, mesmo estando parcialmente
defasado em relação aos processos de ensino e
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aprendizagem, o que acaba por não estimular a
multidisciplinaridade.
Os livros didáticos não constituem parcialmente
a principal fonte de leitura e informação para o aluno,
oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos, incentivam a busca por novas informações
e conhecimentos, mas não contemplam a realidade e os
elementos culturais locais e estão parcialmente adequados
às orientações curriculares oficiais.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SAO RAIMUNDO
Informações Básicas
Código
INEP:
Escola:
Nível
Ensino:
Municípi
o:
Região
de Integração:
Tipo de
Locação:

15002349
EMEF SAO RAIMUNDO
Infantil e Ensino Fundamental
ÓBIDOS
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE VÃRZEA
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na comunidade da Escola São Raimundo,
todas as pessoas questionadas responderam não usufruir da
coleta de lixo, o destino dos resíduos produzidos–
armazenados de acordo com as respostas – é queimado
(100%).
Água: As respostas deixaram claro que a maior
parte abastecimento é feito através de Micro
Abastecimento Comunitário-Poço Artesiano (77,8%). Dos
entrevistados, 51,9% declararam que não sabem se a água
é tratada, porém 56% a trata pelo processo de cloração
(51,6%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
todo em Fossa séptica segundo os entrevistados.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (77,8%), os
demais percentis foram distribuídos equitativamente nos
que possuem ensino fundamental completo (11,1%); os
que possuem o ensino médio completo (7,4%) e os que
possuem ensino médio incompleto correspondem a 3,7%.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
outras viroses (43,3%), diarreia (18,8%), hepatite (3,1%),
outros (3,1%) e em 31,3% não houve casos de doenças.
Dos entrevistados, todos declararam que
recorrem a agentes comunitários de saúde para
atendimento em caso de doença. Quanto aos atendimentos
de saúde, 63% alegaram ser regular e 37,0 classifica como
bom. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, todos também declararam que não existe.
Quando questionados sobre a assistência social,
todos os entrevistados declararam que não existem. Outro
dado foi levantando sobre a importância de alguns
serviços, atendimento em saúde (92,6%) e qualidade de
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ensino (7,4%) como os mais importantes indicados pelos
entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 96,3%
dos entrevistados não possuem documento de propriedade
do terreno e 9,7% não sabe. Questionados sobre as
características do terreno, todos os entrevistados vivem em
área de várzea/igapó. Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente
outros, 96,3% afirmaram que a casa é própria e 3,7%
cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
30,1% andam a pé; 32,9% andam a Cavalo/jegue/mula e
outros 30,7% utilizam Canoa/Bajara.
Meio ambiente
Com relação à comunidade onde eles vivem,
todos relatam que não existe urbanização das ruas. A
maioria declara que o abastecimento de água é regular
(81,5%).
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 96,3% dos
entrevistados confirmaram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha e 3,7% responderam que 1 apenas trabalha.
Quanto à renda familiar, que 37% possuem renda de 1 a 2
salários mínimos e 63% recebem menos de 1 salário
mínimo.
Segurança Pública
Neste item, todos os entrevistados declararam
que não existe segurança publica na comunidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 96,3% disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
dificuldades, a maioria dos moradores gosta do local onde
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vivem. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 14,8%
responderam que participam na maioria das vezes e 85,2%
que às vezes participam. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, todos informaram que participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (92,6%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Também responderam
em escala de importância sobre: rios e lagos (59,3%) e
qualidade do ar (40,7%).
PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola todos os
100% dos entrevistados são docentes homens, com faixa
etária variando entre 18 a 40 anos, sendo todos
concursados, apresentando-se a com média de 2 a 15 anos
de serviço público. Todos lecionam no ensino fundamental
– séries iniciais, sendo que grande parte (44,4%) atua em
turmas de multiseriadas. A maioria (75%) dos
entrevistados não possuem outras atividade dentro da
escola e grande parte (75%) leciona em outras escolas da
rede municipal.
b) Formação e motivação: Dos professores
entrevistados todos possuem graduação incompleta, do
tipo licenciatura plena. Em relação a instituição todos
estudaram em instituição federal, sendo o curso na
modalidade presencial. Dos entrevistados a maioria (75%)
participou de cursos de formação continuada, ministrado
por instituição pública municipal na modalidade
presencial. Em relação aos conhecimentos adquiridos
nesses cursos, a maioria (75%) julgam como adequado.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
tempo em função de composição de carga horária em duas
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ou mais escolas (50% indiferente); 2º) Falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola (50%
muito importante); 3º) Falta de compromisso institucional
com a formação docente (75% importante); 4º) Falta de
vontade e motivação pessoal (75% indiferente); 5º) Falta
de programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação (50% importante); 6º) Falta de mecanismos de
cobrança, especialmente por parte do estado e município
(50% muito importante); 7º) Falta de possibilidades
operacionais em função da distância física (50% muito
importante); 8º) Falta de recursos financeiros (75% muito
importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal (50% muito importante); 2º) Incentivo
por parte da Secretaria de Educação (50% regular); 3º)
Melhoria do desempenho profissional (75% muito
importante); 4º) Melhoria de função/salário na escola (75%
muito importante); 5º) Oferta de equipamentos de apoio
(computador, internet, kits de formação etc.) (100% muito
importante); 6º) Oferta de eventos (cursos, palestras,
workshops etc.) na sua área de interesse (100% muito
importante); 7º) Temáticas novas e/ou diversificadas (75%
muito importante).
A maioria (100%) dos professores manifestaram
o desejo pela oferta de cursos visando um melhor
desempenho de suas atividades de ensino, mas a maior
parte (75%) informou não estar aptos a participar de cursos
de educação continuada à distância, principalmente devido
à falta de capacitação em informática (25%) e dificuldade
de acesso à internet (75%).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos
para implementar práticas, inclusive laboratórios (50%
muito importante); 2º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (50% muito
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importante); 3º) Melhores salários (100% muito
importante); 4º) Articulação entre alunos, professores e
gestores (75% muito importante); 5º) Interesse dos alunos
(50% muito importante); 6º) Bom desempenho dos alunos
(75% muito importante); 7º) Qualificação e atualização em
conteúdos específicos (75% muito importante); 8º)
Número adequado de alunos em sala de aula (75% muito
importante); 9º) Possibilidade de assumir cargos
administrativos (50% importante); 10º) Diálogo com
outros professores sobre questões da disciplina (100%
muito importante); 11º) Atuação em processo de gestão
participativa (50% muito importante); 12º) Salas de aula
adequadas (75% muito importante); 13º) Trabalhar em um
só local (75% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Convívio social (100% muito
importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos (50% muito importante); 3º) Metodologia de ensino
voltada para a memorização de conteúdos (100% muito
importante); 4º) Articulação dos conteúdos e sua relação
com a realidade socioambiental e cultural (100% muito
importante); 5º) Integração dos espaços de cidadania
Escola-Comunidade (50% muito importante); 6º) Maior
inclusão social (50% muito importante); 7º) Facilidade de
acesso a informações via Internet (75% muito importante);
8º) Expectativa de melhoria de vida e trabalho com a
formação escolar (75% importante); 9º) Facilidade de
acesso a contextos informacionais e de lazer (75%
importante); 10º) Aprendizado por meio de atividades
lúdicas e participativas (75% muito importante); 11º)
Acesso a fontes bibliográficas variadas (50% muito
importante); 12º) Estímulo da família (75% muito
importante); 13º) Estímulo docente e relação professoraluno (75% muito importante); 14º) Facilidade de
deslocamento para a escola (100% importante); 15º)
Merenda escolar (100% importante); 16º) Salas de aula
adequadas (100% muito importante).
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No que tange aos temas transversais e sua
abordagem todos informaram ter recebido orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina, mas todos
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
temas indicados temos, em escala de densidade de
utilização Meio Ambiente (28,6%), Saúde (21,4%),
Pluralidade Cultural (14,3%), Ética (14,3%), Orientação
Sexual (14,3%) e Trabalho e Consumo (7,1%). São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares,
principalmente nas disciplinas Geografia (25%), Português
(16,7%), Ciências (12,5%), Matemática (12,5%) e História
(12,5%). A maioria (75%) dos entrevistados alegaram não
conhecer o projeto político pedagógico da escola, e por
conta disso, não sabem se o Projeto contempla os temas
transversais, e os eventos escolares são orientados pela
transversalidade, e esses temas são desenvolvidos de forma
multidisciplinar.
A maioria dos entrevistados afirmou que os
alunos sentem-se altamente motivados em participar
desses eventos, principalmente na seguinte escala de
prioridade: 1º) Meio ambiente da região (Floresta
amazônica e biodiversidade) (50% muito importante); 2º)
Questões étnicas (indígenas, quilombolas etc.) (100%
muito importante); 3º) Problemas ambientais locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias etc.) (75%
importante);
4º)
Problemas
ambientais
globais
(aquecimento global, extinção de espécies etc.) (75%
importante); 5º) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão etc.) (75% regular); 6º) Doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (50% importante);
7º) Profissão, emprego e renda (50% importante); 8º)
Esporte e lazer (75% muito importante); 9º) Equipamentos
tecnológicos e eletrônicos (75% regular); 10º) Cultura
globalizada (hip hop, funk, grafite etc.) (75% importante);
11º) Cultura regional (música, dança, festas, literatura etc.)
(75% importante); 12º) Saúde do corpo e saúde mental
(50% importante); 13º) Bem estar social (família, religião,
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preconceitos etc.) (50% importante); 14º) Violência
(doméstica, escolar, gangues etc.) (25% muito importante);
15º) Violência sexual (pedofilia, exploração sexual etc.)
(50% importante); 16º) Vestuário e veículos (50%
regular); 17º) Línguas locais oriundas das famílias
linguísticas tupi-guarani, jê e karib (50% importante).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula. Por não haver outros ambientes
todas as questões desses itens não foram assinaladas.
Todos afirmaram que não há nenhum projeto de
informática educativa na escola e não existem materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, e os docentes nunca
receberam curso de capacitação para o uso desses
materiais, e por conta disso, nunca usaram esses materiais.
Como complemento para suas aulas, todos produzem seu
próprio material didático de acordo com que é disponível
no seu ambiente (plantas, animais, etc.).
Em referência aos livros didáticos a maioria
(50%) dos professores afirmaram que recebem via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Secretaria Municipal ou
Estadual e são adotados parcialmente pela escola. Além
destes, outros livros (37,5%), revistas e jornais (37,5%)
livros didáticos/paradidáticos (25%), também são
utilizados para adequação dos conteúdos. O Livro didático
contribui para o alcance dos objetivos propostos para a sua
disciplina, reforçam a metodologia de ensino centrada na
memorização,
oferecerem
questões
parcialmente
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos,
são ricos parcialmente em relação ao conteúdo e a
apresentação, privilegiam parcialmente conhecimentos
teóricos em relação aos conhecimentos práticos, porém
estão parcialmente defasados em relação à dinâmica dos
processos de ensino e aprendizagem, mas de certa forma
estimula a multidisciplinaridade.
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Os livros didáticos constituem a principal fonte
de leitura e informação para o aluno, oferecem
parcialmente estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos, incentivam parcialmente a busca por novas
informações e conhecimentos, contemplam parcialmente a
realidade e os elementos culturais locais e estão
parcialmente adequados às orientações curriculares
oficiais.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF XV DE NOVEMBRO
Informações Básicas
Código INEP: 15002411
Escola: EMEF XV DE NOVEMBRO
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ÓBIDOS
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola XV de novembro, 100% das
pessoas questionadas responderam que a coleta de lixo não
existe. Todo o lixo produzido e não coletado é queimado.
Água: A maioria dos entrevistados (77,8%)
dizem que a comunidade onde vivem não conta com
sistema de abastecimento de água; 11,1% consideram o
sistema bom e 11,1% considera regular. Daqueles 66,7%
disseram que o abastecimento é feito por microssistema
comunitário e 33,3 possuem poço doméstico. Foram
questionados também sobre o tratamento para a água que
lhes era fornecida não tratada e as respostas foram 100%
para o uso de cloro.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto. Com isso, usam maneiras
alternativas para o lançamento dos esgotos, 88,9% dos
entrevistados disseram que despejam seu esgoto em valas e
céu aberto; 11,1% destinam em fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
88,9%, seguida dos que possuem ensino fundamental
completo (11,1%) e mais ninguém com outra escolaridade.
Outro dado de avaliação foi quanto a qualidade do ensino,
no qual os resultados mostraram que 55,6% consideram o
ensino na comunidade bom; 22,2% consideraram regular e
22,2% não souberam responder a respeito.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia, com 18,2% dos casos, seguido por problemas de
coração (18,2%); doenças de pele (9,1%). Ressalta-se que
o percentual de 54,5% disse não ter havido ocorrência de
nenhuma doença.
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As declarações mostram que 100% dos
entrevistados recorrem ao posto de saúde da comunidade.
Para 55,6% dos entrevistados não existe atendimento à
saúde na comunidade, 33,3% o consideram ruim; e, 11,1%
regular.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 100% dos
entrevistados não possuem documento de propriedade do
terreno, dessa forma a falta de formalidade fica visível.
Questionados sobre as características do terreno, 100% dos
entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dentre outros, 100%
dizem que a casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria anda a pé (39,1%); 30,4% utiliza carroça/carro de
boi; 26,1% bicicleta e 3,4% utilizam moto.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem 77,8% afirmam que o serviço
não existe; 11,1% relatam que o abastecimento de água é
bom; 11,1% o julgam regular.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que a urbanização das ruas é inexistente.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, observa-se que em 100%
das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha. Quanto à renda familiar,
66,7% vivem com renda de menos de um salário mínimo;
22,2% não possuem renda e 11,1% recebem de 1 a 2
salários mínimos.
Cultura e lazer
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Segurança pública: A maioria dos entrevistados
(88,9%) afirmam que o item é inexistente e 11,1 não
souberam responder. Esses dados mostram que a
segurança pública está em falta, tais dados fornecem base
para a inferência de que há ocorrência de violência na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 89,9% disseram que sim, e 11,1% disseram
que gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de
que apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam
do local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados
com que frequência a família participa de ações da
comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos,
etc.), 44,4% responderam que participam na maioria das
vezes; e, 55,6% às vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 77,8% responderam sim e 22,2% que talvez
participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (66,7%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde e para
33,3% a qualidade do ensino tem maior importância;.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 55,6% consideram a segurança pública;
22,2% consideram limpeza de ruas/terrenos e 22,2%
consideram mais importante a programação cultural.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 77,8,3% consideram mais importante a
proteção de áreas verdes; 11,1,8% qualidade do ar e para
11,1% o mais importante é a arborização das ruas.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
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elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
As comunidades urbanas enfrentam dificuldades
similares quanto ao saneamento básico em relação às
rurais. O esgoto a céu aberto e ausência de destino séptico
aos dejetos de sanitários, banheiros e cozinhas, são uma
realidade comum. Quando existem, despejam os rejeitos
diretamente nos rios a partir de bairros mais novos com
algum planejamento. Somado ao destino do lixo
(queimado na maioria das vezes) são medidas de médio
prazo a serem pleiteadas à gestão pública.
Sugestões de atendimento itinerante em atenção
básica em saúde têm sido apresentadas por algumas
associações comunitárias da zona rural.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF GOVERNADOR FERNANDO GUILHON
Informações Básicas
Código INEP: 15002500
EMEIF GOVERNADOR FERNANDO
Escola:
GUILHON
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: ÓBIDOS
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de Locação: RURAL DE TERRA FIRME

2217

RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL - RML
Vila união cumuru
Fundada em 1971, a Comunidade Vila Cumuru
tem como marco histórico delimitador de sua existência a
grande enchente desse ano que deixou vários ribeirinhos
de Óbidos desabrigados. Então, a comunidade surge como
lugar de abrigo dos ribeirinhos atingidos por essa enchente.
No dia 21 de dezembro de 1971, ocorreu o trabalho de
limpeza e topográfico. No ano de 1972 houve um
plebiscito organizado por Otávio Alho, Raimundo Teodoro
de Oliveira e outro para escolha da denominação do
povoado. Vila Cumuru é considerada tranquila, de gente
receptiva, conversadeira, alegre e pacata.
A comunidade possui rico patrimônio natural,
entre eles três locais de valor inestimável, a Serra do
Cumuru, com cerca de 120 metros de altura, o Lago do
Cumuru, com aproximadamente 1000 metros de extensão
e coloração azul-esverdeada, tem sua hidrografia ligada ao
rio Amazonas por meio de um Igarapé e a Cachoeira do
Cumuru (Pancada), com queda d´água pequena com cerca
de 5m e volume pesado. A riqueza da fauna é significativa,
visto que podem ser encontradas garças, maguaris e
grandes e variadas espécies de pássaros. No lago, a riqueza
pesqueira é evidente, podendo ser encontrado surubins,
pirarucus, curimatãs, tambaquis e tucunarés, o mais
importante para a comunidade. No período do verão, aos
arredores do Lago do Curumu surgem praias de areia
vistosa e branca que costumam ser utilizadas pelos
comunitários para o seu lazer.
No que se refere ao patrimônio cultural, ocorre
no mês de setembro o Festival do Tucunaré. Este evento
dura três dias.
No que se refere ao patrimônio histórico, a
comunidade da Vila Cumuru possui dois patrimônios: a
igreja e a escola. Quanto à igreja, a antiga igreja católica
dedicada a Santo Antônio era um barracão construído no
ano de 1959, com 15m de comprimento e 7,5 de largura; a
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sua cobertura feita de palha, parapeito embarreado, piso
batido de terra, conforme depoimento da Sra. Chandica
Alho Prata, então zeladora da igreja. O local era usado
para a realização de missas, encontros religiosos,
preparativos para a primeira eucaristia, crisma e
casamento. Em 1971, foi construída uma nova igreja no
local, com 30m de comprimento e 15m de largura,
cobertura de telha brasilite, o piso era feito de cimento
queimado. Nesse tempo, conta Chandica, os santos das
comunidades vizinhas faziam passeatas de caixas e
bandeiras, passeavam em volta do lago e depois faziam a
entrada na Igreja. Esses acontecimentos fizeram com que a
Igreja passasse a ter grande importância histórica para a
vida dos moradores locais e das comunidades vizinhas.
Hoje, próximo ali está sendo erigido um novo templo que
já está a mais de 10 anos em processo de construção. Esse
novo templo tem uma arquitetura moderna com uma
grande estrutura física bastante arrojada.
Quanto à escola, construída na comunidade em
1981, homenageia o falecido governador do Pará,
Fernando Guilhon. Na época a escola foi erguida com 20m
de comprimento de 10m de largura, feita de alvenaria e
cobertura de telha brasilite, o parapeito era em cimento e
as portas feitas de madeira. Havia no recinto uma cozinha,
três pequenas salas de aula, uma sala para os professores
que também servia como secretaria da escola. Nas
adjacências havia três banheiros. A escola foi concluída
em 1982, na gestão de Haroldo Tavares. Nessa época, a
escola era composta por treze funcionários, tendo Maria do
Carmo Godinho Evangelista como a primeira diretora. No
ano de 2010, a escola recebeu obras de ampliação, com a
construção de novas salas, totalizando 7. Foi feita a
cobertura em telha de barro e piso de cerâmica. A cozinha
também foi reformada, e uma secretaria foi construída,
uma sala para os professores e uma sala onde funciona o
telecentro comunitário.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Governador Fernando Guilhon,
todas pessoas questionadas responderam usufruir da coleta
de lixo, o destino dos resíduos produzidos de acordo com
as respostas – é queimado (90%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito através de rede geral de distribuição
(66,7%), micro abastecimento comunitário (poço
artesiano) (23,8%). Dos entrevistados, 95,2% declararam
que a água é tratada, as formas de tratamento utilizadas
são: cloração (75,7%), filtragem (20,8%) e a fervura (2%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado através de fossa séptica (41,4%), a céu aberto/vala
(29%) ou sumidouro (19%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (50,3%), os
demais percentis foram distribuídos equitativamente nos
que possuem ensino médio completo (15,7%); os que
possuem ensino médio incompleto (14,7%¨); os que
possuem o ensino superior completo (13,2%) e os que não
sabe ler/escrever (6,6%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (16,8%), doenças respiratórias (9,5%), problemas
do coração (8,1%). Ressalta-se que o percentual de 31,1%
disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
Os entrevistados, na maioria (92,4%),
declararam que recorrem a postos de saúde. Quanto aos
atendimentos de saúde, os entrevistados consideram como
regular (53,8%), bom (26,2%), ruim (16,7%), outros que
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afirmaram não existir (1,9%), não soube responder (1,4%).
Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
69,2% alegaram não existir; 17,8% dos entrevistados
declararam ser ruim, 8,7% afirmaram ser regular, 2,9%
julgaram como bom, e 1,4% declararam não saber.
Quando questionados sobre a assistência social,
os entrevistados afirmaram não existir (27,1%); alegaram
ser regular (26,2%); julgaram como bom (21%); julgaram
como ruim (18,6%) e não souberam responder (7,1%).
Outro dado de avaliação foi atendimento em saúde
(78,1%), qualidade no ensino (9%), atendimento ao
portador de deficiência (4,3%), cursos de qualificação
profissional (3,8%), assistência social (2,4%) e creche
(2,4%)como os mais importantes indicados pelos
entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 73,3%
dos entrevistados não possuem documento de propriedade
do terreno, 13,8% possuem o título da propriedade e
12,9% não sabem. Questionados sobre as características do
terreno, a maioria (99%) dos entrevistados responderam
que vivem em área de terra firme. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 96,2% afirmaram que a casa era
própria; 2,9% cedida; 1% alegaram que a casa é alugada.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
34,6% andam de ônibus; 23,7% utilizam canoa/bajara;
12,1% andam a pé.
Meio ambiente
Com relação à comunidade onde eles vivem
72,4% relataram que o abastecimento de água é bom,
22,4% afirmaram ser regular, 3,3% julgaram como ruim;
1,5% alegaram não existir e 0,5% não souberam responder.
Quanto à urbanização das ruas, 39,8% disseram que não
existe; 36,6% disseram ser ruim; 12,5% alegaram ser

2221

regular; 5,1% alegaram ser bom e, 6% não souberam
responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 28,4% dos
entrevistados confirmaram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; 24% responderam que 1 apenas trabalha;
23,5% dos questionados disseram que dois menores
trabalham e 24% que 3 ou mais menores trabalham.
Quanto à renda familiar, que 50,7% recebem menos de 1
salário mínimo mensal como renda; 27,3% não possuem
renda; 18% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos;
2,4% possuem de 2 a 3 salários mínimos mensais como
renda; 1,5% recebem de 3 a 5 salários mínimos mensais.
Segurança Pública
Neste item, a maioria dos entrevistados (80,5%)
declarou não existir, 13,3% considerou ruim, 2,4% julgou
não existir e 1,4% julgou como bom.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 91,4% disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 53,3% responderam que
às vezes, 26,7% nunca participam das atividades e 20% na
maioria das vezes participam. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 68,1% participariam, 21% talvez/depende e
11% não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (78,1%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Também responderam
em escala de importância sobre: áreas verdes (35,2%),
qualidade do ar (29%), praias/balneários (17,6%), rios e
lagos (11%) e arborização das ruas (7,1%).
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PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola a maioria dos
entrevistados (75%) são docentes mulheres, com faixa
etária variando entre 18 a 50 anos, sendo (50%)
contratado, e (50%) concursadoapresentando-se a com
média de 0 a 30 anos de serviço público. A maioria (70%)
leciona no ensino fundamental – séries iniciais, sendo que
grande parte (33,3%) atua em turmas de 4º ano e todos os
entrevistados não possuem outras atividade dentro da
escola e nenhum leciona em outras escolas da rede
municipal.
b) Formação e motivação: Dos professores
entrevistados todos possuem graduação incompleta, do
tipo licenciatura plena. Em relação a instituição todos
estudam em instituição pública federal, sendo o curso na
modalidade
presencial.
Todos
os
entrevistados
participaram de cursos de formação continuada, ministrado
por instituição pública municipal na modalidade
presencial. Em relação aos conhecimentos adquiridos
nesses cursos, todos julgam como adequado.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de tempo
em função de composição de carga horária em duas ou
mais escolas (100% indiferente); 2º) Falta de comunicação
e divulgação dos cursos na escola (100% muito
importante); 3º) Falta de compromisso institucional com a
formação docente (100% importante; 4º) Falta de vontade
e motivação pessoal (100% indiferente); 5º) Falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação (100% muito importante); 6º) Falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (66,7% importante); 7º) Falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(100% importante); 8º) Falta de recursos financeiros
(100% muito importante).
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Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal (100% muito importante); 2º) Incentivo
por parte da Secretaria de Educação (66,7% muito
importante); 3º) Melhoria do desempenho profissional
(100% importante); 4º) Melhoria de função/salário na
escola (100% muito importante); 5º) Oferta de
equipamentos de apoio (computador, internet, kits de
formação etc.) (100% importante); 6º) Oferta de eventos
(cursos, palestras, workshops etc.) na sua área de interesse
(100% muito importante); 7º) Temáticas novas e/ou
diversificadas (100% muito importante).
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino e todos informaram estar aptos a
participar de cursos de educação continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios (100% muito
importante); 2º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (100% muito
importante); 3º) Melhores salários (100% muito
importante); 4º) Articulação entre alunos, professores e
gestores (100% importante); 5º) Interesse dos alunos
(100% muito importante); 6º) Bom desempenho dos
alunos (100% importante); 7º) Qualificação e atualização
em conteúdos específicos (100% muito importante); 8º)
Número adequado de alunos em sala de aula (100% muito
importante); 9º) Possibilidade de assumir cargos
administrativos (100% muito importante); 10º) Diálogo
com outros professores sobre questões da disciplina (100%
muito importante); 11º) Atuação em processo de gestão
participativa (100% importante); 12º) Salas de aula
adequadas (100% importante); 13º) Trabalhar em um só
local (100% muito importante).
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Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Convívio social (100% muito
importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos (100% muito importante); 3º) Metodologia de
ensino voltada para a memorização de conteúdos (100%
muito importante); 4º) Articulação dos conteúdos e sua
relação com a realidade socioambiental e cultural (100%
importante); 5º) Integração dos espaços de cidadania
Escola-Comunidade (100% muito importante); 6º) Maior
inclusão social (100% importante); 7º) Facilidade de
acesso a informações via Internet (100% muito
importante); 8º) Expectativa de melhoria de vida e trabalho
com a formação escolar (100% muito importante); 9º)
Facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer
(100% muito importante); 10º) Aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas (100% muito
importante); 11º) Acesso a fontes bibliográficas variadas
(100% muito importante); 12º) Estímulo da família (100%
muito importante); 13º) Estímulo docente e relação
professor-aluno (100% muito importante); 14º) Facilidade
de deslocamento para a escola (100% importante); 15º)
Merenda escolar (100% muito importante); 16º) Salas de
aula adequadas (100% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem todos afirmaram não ter recebido orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina, mas todos
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
temas indicados, temos, em escala de densidade de
utilização: Meio Ambiente (16,7%), Saúde (16,7%), Ética
(16,7%), Pluralidade Cultural (16,7%), Orientação Sexual
(16,7%) e Trabalho e Consumo (16,7%). São trabalhados
integrados aos conteúdos disciplinares. Todos os
entrevistados alegaram não conhecer o projeto político
pedagógico da escola e por conta disso não sabem se ele
contempla os temas transversais.
Todos os entrevistados afirmaram que os alunos
sentem-se altamente motivados em participar desses
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eventos, principalmente na seguinte escala de prioridade:
1º) Meio ambiente da região (Floresta amazônica e
biodiversidade) (100% importante); 2º) Questões étnicas
(indígenas, quilombolas etc.) (100% muito importante); 3º)
Problemas ambientais locais (desmatamento, enchentes,
lixo, endemias etc.) (100% importante); 4º) Problemas
ambientais globais (aquecimento global, extinção de
espécies etc.) (100% muito importante); 5º) Saúde
(doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão etc.)
(100%
importante);
6º)
Doenças
sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (100% muito
importante); 7º) Profissão, emprego e renda (100% muito
importante); 8º) Esporte e lazer (100% muito importante);
9º) Equipamentos tecnológicos e eletrônicos (100%
importante); 10º) Cultura globalizada (hip hop, funk,
grafite etc.) (100% importante); 11º) Cultura regional
(música, dança, festas, literatura etc.) (100% muito
importante); 12º) Saúde do corpo e saúde mental (100%
importante); 13º) Bem estar social (família, religião,
preconceitos etc.) (66,7% importante); 14º) Violência
(doméstica, escolar, gangues etc.) (100% importante); 15º)
Violência sexual (pedofilia, exploração sexual etc.) (100%
importante); 16º) Vestuário e veículos (100% muito
importante); 17º) Línguas locais, oriundas das famílias
linguísticas tupi-guarani, jê e karib consideradas 100%
pouco importante.
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula. Desses espaços os professores
utilizam para suas aulas apenas essas salas de aula. Por não
haver outros ambientes, todas as questões desses itens não
foram assinaladas.
Todos afirmaram que não há nenhum projeto de
informática educativa na escola e não existem materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, por conta disso,
nenhum docente recebeu curso de capacitação para o uso
desses materiais, mesmo todos julgando importante
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materiais audiovisuais enquanto instrumento de apoio
didático-pedagógico em suas disciplinas. Devido à falta de
materiais audiovisuais todos produzem o seu próprio
material didático de acordo com que é disponível no seu
ambiente (plantas, animais, etc.).
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram que às vezes recebem via Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD) e que estes livros são
escolhidos pela Secretaria Municipal ou Estadual e
utilizados pelos professores. Além destes, livros
didáticos/paradidáticos também são utilizados pelos
docentes no preparo das atividades de ensino,
principalmente empregado para adequação dos conteúdos.
O livro didático contribui parcialmente para o alcance dos
objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam
parcialmente a metodologia de ensino centrada na
memorização, porém oferecerem parcialmente questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos,
não são ricos em relação ao conteúdo e a apresentação, e
parcialmente privilegiam parcialmente teóricos em relação
aos conhecimentos práticos, mesmo estando parcialmente
defasados em relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem,
estimulando
parcialmente
a
multidisciplinaridade.
Concordaram que os livros didáticos não
constituem a principal fonte de leitura e informação para o
aluno, oferecem parcialmente estratégias para pesquisa e
aplicação dos conhecimentos, incentivam parcialmente a
busca por novas informações e conhecimentos, mas não
contemplam a realidade e os elementos culturais locais e
estão parcialmente adequados às orientações curriculares
oficiais.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
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viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF GUILHERME LOPES DE BARROS
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15002519
EMEIF GUILHERME LOPES DE BARROS
Infantil e Ensino Fundamental
ÓBIDOS
BAIXO AMAZONAS
URBANO
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Guilherme Lopes de Barros,
67,5% das pessoas questionadas responderam usufruir da
coleta de lixo, e quando ocorre é na frequência de 2
vezes/semana. Quanto ao destino dos resíduos produzidos,
são levados por serviço de coletados e despejados em lixão
(67,5%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito por rede geral de distribuição (57%);
e, por micro abastecimento comunitário 42,1%. Dos
entrevistados, 94,2% declararam que a água é tratada, as
formas de tratamento utilizadas são: cloração (75,2%) e
filtragem (24,8%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado através de fossa séptica (80,7%), a céu aberto/vala
(14,3%) e sumidouro (3,4%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, (27,5%) possuem o
ensino médio completo; 23,9% possuem ensino médio
incompleto; 21,1% possuem o ensino fundamental
incompleto; 13,8% possuem ensino fundamental completo;
10,1% possuem ensino superior incompleto; 3,7%
possuem ensino superior completo, porém, dos
entrevistados há uma grande faixa dos que não sabem
ler/escrever (10,1%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (23,6%), diabetes (15,2%), problemas do coração
(10,9%), doenças respiratórias (9,7%). Ressalta-se que o
percentual de 18,2% disse não ter havido ocorrência de
nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
Os entrevistados, na maioria (70%), declararam
que recorrem a postos de saúde. Quanto aos atendimentos
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de saúde, os entrevistados consideram como regular
(57,9%), ruim (19%), bom (14,9%), não soube responder
(5%) e outros que afirmaram não existir (3,3%). Em
relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
30,4% dos entrevistados declararam ser regular, 23,2%
afirmaram ser ruim, 22,3% declararam não existir, 13,4%
declararam que não sabem e 10,7% o julgaram bom.
Quando questionados sobre a assistência social,
os entrevistados declararam ser ruim (26,2%), afirmaram
ser regular (22,1%), não souberam informar (19,7%)
declararam não existir (16,4%) e (15,6%) o julgaram como
bom. Outro dado de avaliação foi atendimento em saúde
(80%), atendimento ao portador de deficiência (10%),
Creche (4,2%), qualidade de ensino (3,3%) e assistência
social (ou ações sociais) (1,7%) como os mais importantes
indicados pelos entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 44,5%
dos entrevistados possuem documento de propriedade do
terreno, 39,5% não possuem e 16% não sabem.
Questionados sobre as características do terreno, todos os
entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 82,6%
afirmaram que a casa era própria, 9,9% alegaram que a
casa é alugada e 7,4% cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
42,8% andam a pé; 20,5% moto-taxi; 13,1% bicicleta e
7,4% utilizam carro.
Meio ambiente
Com relação à comunidade onde eles vivem
59,7% relatam que o abastecimento de água é bom, 38,7%
afirmaram ser regular e 1,6% ruim. Quanto à urbanização
das ruas, 41,5% disseram ser ruim; 21,1% disseram que
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não existe; 17,1% alegou ser regular, 10,6% não souberam
responder e 9,8% afirmou ser bom.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 28,3% dos
entrevistados confirmaram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; 28,3% responderam que 1 apenas trabalha e
25% dos questionados disseram que dois menores
trabalham e 18,3% que 3 ou mais menores trabalham.
Quanto à renda familiar, que 60,8% possuem renda de 1 a
2 salários mínimos; 21,7% possuem de 2 a 3 salários
mínimos mensais como renda; 11,7% recebem menos de 1
salário mínimo; 2,5% recebem de 3 a 5 salários mínimos
mensais; 2,5% não possuem renda e 0,8% recebe mais de 5
salários mínimos mensais.
Segurança Pública
Neste item, a maioria dos entrevistados 34,2%
declarou ser regular, 23,9% considerou ruim, 23,1% julgou
não existir, 11,1% declarou não saber e 7,7% julgou como
bom.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 85% disseram que sim. Esta afirmação chama
atenção pelo fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 62,8% responderam que às vezes, 24,8%
participam na maioria das vezes das atividades e 12,4%
nunca participam. E quando perguntados se participariam
de projetos que beneficiariam sua comunidade, 73,9%
participariam, 18,5% talvez/depende e 7,6% não
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (80%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Também responderam
em escala de importância sobre: qualidade do ar (70%),
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áreas verdes (10%), rios e lagos (10%), arborização das
ruas (8,3%), e praias/balneários (1,7%).
PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola a maioria
(75%) dos entrevistados são docentes mulheres, com faixa
etária variando entre 18 a 64 anos, sendo todos
concursados. Todos lecionam no ensino fundamental –
séries iniciais, sendo que grande parte (20% em cada) atua
em turmas de 2º ao 5º ano. A maioria (87,5%)
entrevistados não possuem outras atividade dentro da
escola e apenas e nenhum leciona em outras escolas da
rede municipal.
b) Formação e motivação: Dos professores
entrevistados uma parte possui graduação completa (50%)
e outra parte graduação incompleta (50%), do tipo
licenciatura plena. Em relação a instituição a maioria
(62,5%) estudam/estudaram em instituição federal, sendo o
curso na modalidade presencial. Dos entrevistados a
maioria (62,5%) participou de cursos de formação
continuada, ministrado por instituição pública municipal
na modalidade presencial. Em relação aos conhecimentos
adquiridos nesses cursos, a maioria (62,5%) julgam como
plenamente adequado.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de tempo
em função de composição de carga horária em duas ou
mais escolas (50% muito importante); 2º) Falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola (42,9%
muito importante); 3º) Falta de compromisso institucional
com a formação docente (50% muito importante); 4º) Falta
de vontade e motivação pessoal (50% muito importante);
5º) Falta de programas de incentivos por parte das
Secretarias de Educação (42,9% muito importante); 6º)
Falta de mecanismos de cobrança, especialmente por parte
do estado e município (28,6% muito importante); 7º) Falta
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de possibilidades operacionais em função da distância
física (42,9% muito importante); 8º) Falta de recursos
financeiros (42,9% muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal (87,5% pouco importante); 2º) Incentivo
por parte da Secretaria de Educação (50% muito
importante); 3º) Melhoria do desempenho profissional
(87,5% muito importante); 4º) Melhoria de função/salário
na escola (62,5% muito importante); 5º) Oferta de
equipamentos de apoio (computador, internet, kits de
formação etc.) (50% muito importante); 6º) Oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops etc.) na sua área de
interesse (50% muito importante); 7º) Temáticas novas
e/ou diversificadas (50% muito importante).
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, mas a metade informou não estar
apto a participar de cursos de educação continuada à
distância, principalmente devido a dificuldade de acesso à
internet (50%) e falta de tempo (50%).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios (75% muito
importante); 2º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (62,5% muito
importante); 3º) Melhores salários (50% importante); 4º)
Articulação entre alunos, professores e gestores (57,1%
muito importante); 5º) Interesse dos alunos (75% muito
importante); 6º) Bom desempenho dos alunos (87,5%
muito importante); 7º) Qualificação e atualização em
conteúdos específicos (100% muito importante); 8º)
Número adequado de alunos em sala de aula (75% muito
importante); 9º) Possibilidade de assumir cargos
administrativos (37,5% importante); 10º) Diálogo com
outros professores sobre questões da disciplina (62,5%
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muito importante); 11º) Atuação em processo de gestão
participativa (75% muito importante); 12º) Salas de aula
adequadas (100% muito importante); 13º) Trabalhar em
um só local (87,5% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Convívio social (87,5% muito
importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos (100% muito importante); 3º) Metodologia de
ensino voltada para a memorização de conteúdos (87,5%
muito importante); 4º) Articulação dos conteúdos e sua
relação com a realidade socioambiental e cultural (100%
muito importante); 5º) Integração dos espaços de cidadania
Escola-Comunidade (87,5% muito importante); 6º) Maior
inclusão social (75% muito importante); 7º) Facilidade de
acesso a informações via Internet (75% muito importante);
8º) Expectativa de melhoria de vida e trabalho com a
formação escolar (87,5% muito importante); 9º) Facilidade
de acesso a contextos informacionais e de lazer (75%
muito importante); 10º) Aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas (62,5% muito
importante); 11º) Acesso a fontes bibliográficas variadas
(62,5% muito importante); 12º) Estímulo da família
(87,5% muito importante); 13º) Estímulo docente e relação
professor-aluno (88,9% pouco importante); 14º) Facilidade
de deslocamento para a escola (75% muito importante);
15º) Merenda escolar (87,5% muito importante); 16º)
Salas de aula adequadas (87,5% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem todos afirmaram ter recebido orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina, e todos
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
temas indicados temos, em escala de densidade de
utilização Ética (19,4%), Pluralidade Cultural (16,7%),
Meio Ambiente (16,7%), Saúde (16,7%), Orientação
Sexual (16,7%) e Trabalho e Consumo (13,9%). São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares,
principalmente nas disciplinas Ciências (21,9%),
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Matemática (21,9%), Português (21,9%) e Geografia
(18,8%). A maioria (87,5%) dos entrevistados assinalou
conhecer o projeto político pedagógico da escola e
afirmaram não saber se o mesmo contempla os temas
transversais, e os eventos escolares são orientados pela
transversalidade, e esses temas são desenvolvidos de forma
multidisciplinar.
A maioria dos entrevistados afirmou que se
sentem altamente motivados em participar desses eventos,
principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º) Meio
ambiente da região (Floresta amazônica e biodiversidade)
(62,5% muito importante); 2º) Questões étnicas (indígenas,
quilombolas etc.) (50% importante); 3º) Problemas
ambientais locais (desmatamento, enchentes, lixo,
endemias etc.) (62,5% muito importante); 4º) Problemas
ambientais globais (aquecimento global, extinção de
espécies etc.) (62,5% muito importante); 5º) Saúde
(doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão etc.) (75%
muito
importante);
6º)
Doenças
sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (62,5% muito
importante); 7º) Profissão, emprego e renda (50% muito
importante); 8º) Esporte e lazer (75% muito importante);
9º) Equipamentos tecnológicos e eletrônicos (75% muito
importante); 10º) Cultura globalizada (hip hop, funk,
grafite etc.) (37,5% importante); 11º) Cultura regional
(música, dança, festas, literatura etc.) (50% muito
importante); 12º) Saúde do corpo e saúde mental (50%
muito importante); 13º) Bem estar social (família, religião,
preconceitos etc.) (50% muito importante); 14º) Violência
(doméstica, escolar, gangues etc.) (62,5% muito
importante); 15º) Violência sexual (pedofilia, exploração
sexual etc.) (75% muito importante); 16º) Vestuário e
veículos (37,5% muito importante); 17º) Línguas locais
(oriundas das famílias linguísticas tupi-guarani, jê, karib)
(50% importante).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
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existir sala de aula (36,8%), Biblioteca/Sala de leitura
(36,8%), Sala multimídia (15,8) e Laboratório de
Informática (10,5%).
Em relação ao laboratório de informática, todos
os entrevistados informaram que os computadores não são
conectados à internet, que o espaço não possui pessoal
qualificado de apoio ao uso didático desses recursos, o
espaço físico é insuficiente e inadequado, o mobiliário é
insuficiente e inadequado, a manutenção é insuficiente e
inadequada, os computadores são suficientes e
inadequados, os Programas (software) de apoio didático
são insuficientes e inadequados, os periféricos (impressora,
scanner, câmera, datashow, etc.) são insuficientes, porém
adequados, a climatização é insuficiente e inadequada.
Quando questionados se utiliza os recursos de tecnologia
da informação e comunicação na disciplina, a maioria
(85,7%) informou que sim.
A maioria (75%) informou que não há nenhum
projeto de informática educativa na escola e a maioria
(87,5%) afirma que existem materiais audiovisuais de
apoio pedagógico, mas a maioria (75%) dos docentes não
haver oferta de curso de capacitação para o uso desses
materiais e por conta disso, eventualmente usam esses
materiais de apoio, mesmo a maioria (50%) julgando
muito importante esses materiais. Como complemento para
suas aulas, todos os entrevistados produzem seu próprio
material didático de acordo com que é disponível no seu
ambiente (plantas, animais, etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria (83,3%) afirmou que o seu acervo bibliográfico é
insuficiente, porém adequado (60%), o espaço físico é
insuficiente (84,6%), porém inadequado (66,7%), o
mobiliário é insuficiente (100%) e inadequado (80%), as
instalações insuficientes (80%) e inadequados (807%),
possui manutenção insuficiente (85,7%), porém adequada
(66,7%) diante do espaço. O acervo existente é
parcialmente adequado (57,1%) para atender sua disciplina
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e que os títulos são em sua maioria de literatura infantil
(23,3%), literatura brasileira (20%), livros didáticos (20%),
literatura juvenil (13,3%) e literatura de autores regionais
(13,3%). Que a biblioteca e a sala de leitura são usadas
pelos alunos como apoio ao estudo de sua disciplina
(75%).
Em referência aos livros didáticos todos os
professores afirmaram que recebem via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes livros são
escolhidos pela Comissão de professores (87,5%) e
Secretaria Municipal ou Estadual (12,5%) e são adotados
pela escola. Além destes, outros livros (28,6%), internet
(21,4%), didáticos/paradidáticos (21,4%), revistas e jornais
(17,9%), TV/outras mídias (10,7%) também são utilizados
para adequação dos conteúdos (29,6%). O Livro didático
contribui para o alcance dos objetivos propostos para a sua
disciplina, reforçam parcialmente a metodologia de ensino
centrada na memorização, oferecerem questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos,
são ricos em relação ao conteúdo e a apresentação,
privilegiam parcialmente conhecimentos teóricos em
relação aos conhecimentos práticos, não estão defasados
em relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem e estimula a multidisciplinaridade.
Os livros didáticos constituem a principal fonte
de leitura e informação para o aluno, oferecem
parcialmente estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos, incentivam parcialmente a busca por novas
informações e conhecimentos, contemplam parcialmente a
realidade e os elementos culturais locais e estão
parcialmente adequados às orientações curriculares
oficiais.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades dos bairros centrais de Óbidos
pleiteiam transporte coletivo, coleta seletiva de lixo,
melhor infraestrutura, qualidade do ensino básico e
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aparelhamento das escolas públicas. Reclamam do
atendimento básico em saúde, da falta de um hospital com
médicos especialistas e pronto socorro com unidade de
emergência. O esgoto a céu aberto e ausência de destino
séptico aos dejetos de sanitários, banheiros e cozinhas, são
uma realidade comum. Quando existe saneamento básico,
despejam os rejeitos diretamente nos rios a partir de
bairros mais novos com algum planejamento. Somado ao
destino adequado do lixo (queimado na maioria das vezes),
o saneamento básico com tratamento do e fluxo são
medidas de médio prazo a serem pleiteadas à gestão
pública.
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REGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
Comunidade Flexal
Elevada a distrito em 29 de dezembro de 1961,
pela lei estadual n° 2460, a comunidade do Flexal possui
grande riqueza patrimonial histórica, a começar pela
história de sua origem. Ora, para compreendermos a carga
cultural historicamente construída na comunidade, foi
necessário investigar a temática, ouvindo diversos autores,
principalmente os moradores mais antigos, pesquisando
em arquivos locais, que se tornaram substanciosos
subsídios. O distrito de Flexal apresenta complexa rede de
valores, costumes, histórias, crença e atividades
socioculturais que o tornam singular no contexto de nossa
região.
O distrito Flexal faz parte do município de
Óbidos, no oeste do Pará, limitando a leste com o
município de Curuá. Constituída de dois bairros com ruas
de terra firme, sedes e escolas e um fluxo populacional de
aproximadamente 5000 mil pessoas. Após a chegada dos
Europeus em território brasileiro no período da
colonização, a fuga dos escravos e o desbravamento da
Amazônia
em
busca
de
riquezas,
muda-se
consideravelmente a vida desta comunidade que estava
situada à beira de um lago, hoje chamado de Flexal. A vida
pacata dos nativos sofreu então transformações e diversas
influências. Por conta dessa pressão, os nativos se
deslocaram da margem do lago para um pouco mais no
interior. O povoamento do lugar data do começo do século
XVII, supostamente no ano de 1746. Nesse período de
colonização houve a ocorrência de revoltas, fugas de
escravos, bem como a exploração de tesouros. Neste caso,
a exploração resultou no contato direto com os índios,
fazendo com que estes abandonassem a chegada de uma
expedição comandada pelos Senhores Raimundo Paulo da
Conceição e seu irmão Alcides da Conceição, que ao
viajarem pelas águas de um prolongado igarapé – hoje
denominado Igarapé Grande – avistaram terras firmes e
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planas, banhadas por um lago que os nativos chamavam de
“Uminiuma”, por conta dos índios que parecem ter
habitado esta região receber esta denominação, depois
chamado de Lago do Ateua, e atualmente de Lago do
Flexal. Ao desembarcarem encontraram uma variedade de
material indígena como colares, dentes de animais, flechas,
machadinhos, além de restos de malocas em um lugar hoje
conhecido como Porto Grande. Os viajantes decidiram
“montar barraco” na margem esquerda do lago, pois
acreditavam que este era rico em espécies de pescado.
Com o passar do tempo, foram se adaptando ao
local e começaram a trabalhar na terra com outros que ali
chegavam posteriormente. Construíram casas, constituíram
famílias, e fizeram picadas na mata para outras
comunidades que também estavam em formação. Nesse
sentido, aquela comunidade crescia ainda sem nome,
quando chegaram ao local um comerciante de nome
Zacarias Judeu Mescânio e seu companheiro Vicente
Oliveira dos Santos. Zacarias começou a movimentar seu
comércio, comprando, vendendo e trocando produtos,
fornecia tecidos e materiais de cozinha do mesmo.
Interessados no desenvolvimento econômico do local.
Zacarias Judeu Mescânio e Vicente Oliveira dos Santos
reuniram-se com outros moradores para batizar o local
com um nome comum a todos. Como a margem esquerda
era tomada por reboladas de “Flexeiras” – vegetação típica
da região, usada para fabricação de flechas, cabo de
zagaia, e outros fins pesqueiros. Houve então consenso
para que o lugar fosse chamado de Flexal. A partir de
então, esta comunidade passou a ser chamada de Flexal.
O distrito de Flexal possui, além de sua histórica
trajetória, importantes patrimônios que nos permitem
compreender sua identidade. No que se refere a prédios e
habitações, há o Cliper São João Batista, construído dois
anos depois da igreja São João Batista, que foi construído
de madeira, é utilizado para reuniões e encontros
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religiosos. Dotada de bancos de madeira, ela possui 70
metros quadrados.
Há também o prédio da Assembleia de Deus,
fundada no dia 14 de setembro de 1956. Feito em
alvenaria, com 8m de largura e 20m de comprimento, e
pintada com a cor branca, com as portas e janelas cor de
vinho. Há também o centro de convenções da referida
religião que foi inaugurado em 11 de julho de 2011.
Outro prédio importante desta comunidade é a
Igreja Nossa Senhora de Aparecida, construída em 16 de
julho de 1996, localizada no bairro Nova República, com
13m de comprimento e 7m de largura, construída em
alvenaria. Segundo os fundadores, Luciene dos Santos,
Maria Amélia, Maria Ribeiro e Francisco Amorim, a
comunidade estava crescendo bastante. Então, em uma
reunião resolveram fundar a igreja, para celebrar a devoção
à Santa. O templo começou em um barracão de palha, e 11
anos depois foi inaugurado o prédio em alvenaria.
Flexal também possui dois prédios para reuniões
educacionais. A primeira chama-se Escola Municipal de
Ensino Fundamental Francisco Pinto Pereira, construída
em 1999, com recursos próprios do Estado e
posteriormente repassada ao município. A escola possui
área total de 4760 metros quadrados, e formada por dois
pavilhões. O primeiro compreende a parte administrativa:
Secretaria, Sala de Leitura, Diretoria, Sala de professores,
cozinha e banheiros compreendendo uma área de 450
metros quadrados. O segundo pavilhão é formado por
quatro salas de aula, com 48m cada uma. A escola dispõe
de quadra descoberta para prática de Educação Física, com
área total de 597 metros quadrados. O prédio em alvenaria
recebeu o nome “Francisco Pinto Pereira” por meio de
eleição.
O outro prédio escolar era bem antigo.
Chamada inicialmente de Escola Municipal de Primeiro
Grau Pedro Alvares Cabral, inaugurada no ano de 1979,
foi reformada e reconstruída em 1996, ano de inauguração
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e mudança de nome para Escola “Professor Nilson Gomes
da Silva”, com área de 98m de largura por 96m. O tipo de
construção é em alvenaria, com piso em cerâmica lisa e
branca, portas e janelas construídas em madeira-de-lei,
pintada na cor vermelha.
A comunidade também possui casas e sobrados.
Uma das casas mais antigas da comunidade é a Casa da
Senhora Isabel Ferreira Bentes, construída em 1892, feita
de barro, coberta com palha. Pertenceu a seus pais. Ela tem
10m de comprimento, 8m de largura. Dona Isabel Ferreira
Bentes morreu em 2005 com 112 anos à época, criou oito
filhos e adotou seis crianças.
Para os momentos de lazer, a comunidade possui
um espaço para clubes de futebol, como o Esporte Clube
Príncipe da Paz, inaugurado em 1970 e um espaço do
Independente Esporte Clube, inaugurado em 1999. Os
mesmos construídos em alvenaria e madeira-de-lei.
Além desses espaços há a escola Dr. Correa
Pinto, inaugurada em 1953 na administração do Prefeito
Dr. Raimundo Costa Chaves, na época funcionava no
mesmo o ensino primário, tendo a senhora Raimunda
Garcia Rodrigues – Mundaita – como primeira professora.
Há a creche Helena Miléo, fundada em 1990, construída
em alvenaria. A primeira professora foi Janeida Lopes
Ribeiro. Esta creche era importante porque as crianças
faziam nela sua socialização. A referida creche está
fechada. As crianças entre 02 e 03 anos na comunidade
Flexal não estão tendo bom desempenho em seus estudos
por falta de base durante a educação infantil.
Além disso, há o Antigo Posto de Saúde do
Flexal inaugurado no ano de 1992. A casa de força de luz,
que funcionava das 18h às 21h, ainda nos anos 1980, bem
como a construção de estrutura para a colocação de bomba
d’água. Sua função era abastecer a comunidade Flexal com
o fornecimento de água, visto que naquela época a água
era tirada de cacimbas e do próprio lago. Com a bomba
d’água o abastecimento facilitou a vida da comunidade.
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No que se refere a objetos de valor, os
comunitários entrevistados, trouxeram para o entrevistador
os seguintes objetos memoriais, de valor histórico para
suas vidas: uma tesoura, feita de aço puro, que serve para
cortar “flange”, telha de alumínio, com aproximadamente
110 anos. Ela é de valor inestimável para o Senhor Luís
Marques, pois a tesoura pertencia a seu genitor Antônio
Marques, falecido a mais ou menos 50 anos. Também foi
apresentada uma balança, feita de bronze que servia para
pesar ouro. Ela tem por volta de 100 anos. Pertence ao
senhor Luís Marques.
Há também instrumentos religiosos que
pertencem ao senhor Luís Marques, tais como um Castiçal,
feito de bronze e tem mais de 120 anos. Pertenceu ao
senhor Antônio Marques. Também há instrumentos de
casa, tais como os apresentados pela senhora Isabel
Ferreira Bentes. Há um ferro de Engoma, que pertenceu à
mãe da mesma, datando mais de 160 anos. Instrumento
importante de engoma, pois nesta época não havia energia
elétrica. Colocava-se brasa de carvão, e uma vez quente,
era usado para passar roupa. Pelo constatado é o único
existente na comunidade, feito de ferro rígido, pesando
dois quilos. Um baú de madeira, pertencente à senhora
Isabel Ferreira Bentes. Ele tem 96 anos, e servia para
guardar roupas passadas a ferro de engoma. O objeto é
conservado por sua filha Ana Lurdes Bentes de Souza.
Quanto aos achados arqueológicos, há objetos de
vários formatos encontrados no antigo sítio arqueológico.
Segundo os antigos, mais ou menos no século XVII, nesta
região moravam os índios Uminiuma. Nos dias atuais,
encontram-se
ainda
vestígios
arqueológicos
na
comunidade próxima ao local denominado Porto Grande.
No aspecto hidrológico, a comunidade do Flexal
também tem patrimônio natural. Situada à margem do
Lago Flexal, é vista como uma comunidade com uma
natureza exuberante. Suas paisangens se tornam mais belas
à medida que a região entra em período de vazante (de
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junho em diante), fenômeno que provoca o surgimento
natural de praias às margens do lago Flexal. Uma delas
fica na Ponta do Camaleão, que se junta à paisagem
campestre. O tipo de solo da comunidade Flexal é arenoso
e possui em seu relevo alguns minerais, tais como areia,
barro e argila. Quanto ao lago, ele possui águas escuras e é
abastecido por olhos d’água e nascentes, que se localizam
no fim do Lago Flexal, próximo à Fazenda Paraíso. Há
também um igarapé localizado no campo do Toro, onde
também há um igapó, com árvores de grandes postes,
açaizeiros e outras espécies.
Quanto à fauna e flora, a comunidade Flexal
possui grande variedade de ecossistemas responsáveis pela
elevada diversidade de plantas, também resulta em
considerável variedade de espécies de animais região. A
fauna da comunidade é rica de animais alados, mamíferos
peixes e insetos. O lago de Flexal tem uma grande
diversidade de pescado, tais como piracuru, tambaqui,
acari, curimatã, tamuatá, pescada, traíra, mapará, charuto,
tucunaré, apapá, pacu. O lago também possui crustáceo e
molusco. Há também animais rastejantes como serpentes
de várias espécies, tracajás, de papo amarelo e a tartaruga.
Podemos encontrar animais mamíferos como cavalo, boi,
carneiro, porco, cachorro, morcego. Quanto às aves, há
grande diversidade, dentre as quais tucano, pica-pau,
garoa, papagaio, periquito, maracanã, marreco, canarinho,
sabiá, curió, muiá (pato selvagem), beija-flor, picote, e
outras várias pequenas aves. Quanto aos insetos que
proliferam na região de Flexal, encontramos carapanã,
muriçoca, libélula, gafanhoto, mosquito, borboleta, e
outros.
Quanto à flora, a riqueza é tão grande que urge
preservá-la na região. Motivos não faltam, dentre eles há o
fato de se ter uma fonte de remédios naturais, plantas que
podem fornecer princípios ativos de novos medicamentos
voltados à cura de inúmeras doenças. Entre as diversas
espécimes podemos citar a andirobeira, castanheira, árvore

2246

de cumaru, jenipapeiro, seringueira, cedro, angelim,
açaizeiro, entre outras. Ressalta-se que a flora existente em
torno da comunidade tem sido cada vez mais ameaçada por
queimadas de fazendeiros nas proximidades de Flexal.
A vida cotidiana dos moradores de Flexal tem
sua identidade voltada para as relações com a natureza em
termos de pesca, agricultura, pecuária. Quanto à pesca, os
moradores têm seu trabalho voltado para a pesca em
pequena e média escala, no peródo da safra, usando
utensílios básicos, como canoas, bajaras, rabetas, caniços,
arpão, malhadeira, zagaias, tarrafas, e o incontrolável
arrastão. Na agricultura, os moradores trabalham na
produção na farinha de mandioca e seus derivados. Há
pastoreio de gado. Mesmo considerada uma comunidade
de baixa renda, Flexal serve como Porto de embarque e
desembarque para o que é produzido e importado de
comunidades vizinhas para outras comunidades às
margens da rodovia Obidos-Flexal. A produção se refere à
farinha, madeira, milho, açaí, castanha do Pará, cumaru,
cupuaçu, laranja, manga, banana, peixe. Em contrapartida,
Flexal importa material de construção, confecções, secos e
molhados, bebidas e combustíveis.
A comunidade também tem sua cultura sacudida
no período das festividades. Uma delas é o Festival do
Acari, festa popular que acontece anualmente durante uma
semana do mês do agosto. Ela começa no dia dos pais,
segundo domingo de agosto, e encerra no sábado
subsequente. Ela atrai pessoas de diversos lugares pela sua
tradição, comida típica, simplicidade do seu povo e
diversidade de modalidades esportivas e pelo comércio
artesanal. A festividade é momento de manter viva a
crença local, as histórias de pescadores, memórias
reconstruídas, além de complexa rede de valores que a
tornam singular. Somados até 2011, ocorreram 23 edições.
Sua história inicial data do ano de 1989, na
prestação de contas da festa do Clube Príncipe da Paz.
Como a vila Flexal é rodeada de lagos que influenciam
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diretamente na renda de seus moradores, o senhor
Raimundo Pinto Ribeiro, conhecido como Torongo, deu a
ideia de se fazer uma festa que representasse esse
panorama local. A ideia foi acatada e executada pelo
vereador Mingote com apoio da prefeitura de Óbidos e
pela própria comunidade. Os três primeiros festivais (1989,
1990 e 1991) foram realizados na antiga sede do São João
Esporte Clube com a duração de três dias. Já naquela
época apresentava características das atuais – competições,
festa do acari, e suas versões para apreciação, desfile e
baile final. Para o IV festival (1992), foi construída uma
quadra que hoje é chamada de Quadra do Acari. No
decorrer de suas noites, várias apresentações faziam e
fazem o brilhantismo da festa (danças folclóricas, bingos,
shows de danças, show de calouros, contos populares e
arrasta-pé). Em 1996, por intermédio do professor Edival
Sena Rodrigues (desde 1992 apresenta oficialmente o
festival), foi introduzida na programação a 13ª Gincana
Cultural, que ganhou destaque, tendo sequência nos anos
posteriores. Nos anos de 1998 e 2000, por questões
políticas, o festival foi realizado em dois locais diferentes,
na mesma comunidade. Apesar das críticas, o evento não
foi descaracterizado.
Em 2006, o festival teve nova roupagem com a
introdução do concurso de música regional e as festas das
tribos, mas não houve incentivos para a continuação nos
anos sequentes. Várias histórias e configurações dos
festivais passados se perderam principalmente sobre a
participação voluntária, e na criatividade para as
apresentações das noites, em função do evento estar
centralizado nas mãos de um pequeno grupo que
representam uma associação que ora “promove” o festival,
sem continuidade durante os meses seguintes.
As festas juninas da comunidade acontecem no
mês de junho, com apresentações de danças como
quadrilhas, dança do carimbo, dança do lenço. O destaque
de 2012 foi a presença do Boi Pingo de Ouro, resgatado
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por dona Ana Garcia, que há mais de 20 anos não se
apresentava. Na festa se serve comidas típicas da região
como tacacá, mungunzá, pipoca, bolo de milho, e bolo de
macaxeira.
Há também a Festa de São João Batista. Ora,
com o surgimento de Flexal, vieram pessoas das mais
variadas religiões, raças, crenças e outras, para o
povoamento. Dentre essas pessoas, um senhor conhecido
como Cabecinha que, ao se assentar em um terreno situado
na Rua Beira-Mar, encontrou um santo de pau, deixado por
nossos ancestrais. Com um tempo, sentiu a necessidade de
aprofundar mais sobre a história do Santo Milagreiro.
Então, reuniu-se com alguns amigos e familiares sobre a
possibilidade de criação de um barracão para os fiéis
fazerem os cultos, preces agradecerem por milagres
recebidos.
Com o passar do tempo, surgiu a Ramada. E
com ela, os fiéis conseguiram construir um barracão, para
fazerem a Festa de São João Batista. Para isso ocorrer, as
pessoas faziam uma folia pedindo oferenda para ajudar na
despesa da festa. Os membros de São João Batista
reuniram-se com outros adeptos da comunidade. Então,
resolveram construir um barracão, depois uma igreja de
barro com cobertura de palha na Rua Aluisio Chaves (na
época centro da comunidade) e denominaram de Igreja São
João Batista, que foi fundada no ano de 1948. Os primeiros
catequistas da época eram os senhores Alípio Nilson
Gomes da Silva, Frei Rodolfo.
A festividade de São João Batista é realizada
todos os anos em meados de junho. Durante a festividade
são realizados leilões de oferenda, desfile de candidatas e
atrações culturais. No dia do Círio, ocorre a apresentação
da Folia de São João Batista da Ramada, e o levantamento
do mastro pelos foliões. No Círio ocorre a procissão
fluvial, conduzindo a imagem do Santo até a Igreja. Antes,
o mastro era derrubado após o dia da festa, com o tempo
passou a ser derrubado após a missa, cada pessoa que dá
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uma machadada paga um valor em dinheiro até derrubar o
mastro. Quando o derrubam, as pessoas se jogam para
pegar a bandeira que fica na ponta do mastro. Aquele que
pegar fica responsável pela ornamentação do referido
mastro no ano seguinte.
Sobre músicas e danças, várias delas ocorrem na
época da quadra junina, quando há muitas danças, tais
como dança do carimbo, que é uma dança típica da região.
Os homens vestem calça branca e chapéu na cabeça para
fazer o bailado, e as mulheres usam saias rodadas feitas de
chitão, pano colorido com flores, usam também uma flor
do lado direito do cabelo. As roupas são enfeitadas com
objetos artesanais como: cuinha, peneira, patchouli. A
dança do carimbo requer muito rebolado tanto das meninas
quanto dos meninos.
Há também as quadrilhas, que são bailadas ao
som das músicas de sanfonas. Os meninos são
caracterizados com calças enfeitadas de retalho de pano,
camisa de xadrez, e chapéu de palha, as meninas se
caracterizam de vestidos de chita, tranças nos cabelos. A
quadrilha é dançada em pares. Há vários grupos
quadrilheiros na comunidade que são a quadrilha do Some
na Roça, o Casamento Caipira, Nilsinho da Roça,
Atrapalhados na roça. Esse último tem o hábito de os
homens se vestirem de mulher e mulher se vestindo de
homem.
Também há a dança do Tipiti, de cultura
regional e cantada pelos brincantes. A dança ocorria há
vários anos. Parou de ser feita por um tempo, e em 2012
foi resgatada por Dona Santana Venâncio, membro da
Igreja São João Batista. A dança do Tipiti é feita conforme
versos musicais. Enquanto as mulheres cantam, vão
tecendo em um pau com o tipiti, com fitas de cetim
colorido. Os homens se caracterizam de calça branca, com
fita na cintura e uma em volta da cabeça, as mulheres
vestindo chitas.
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Sobre as brincadeiras infantis, elas são bastante
populares: pião, pipa, petecas, brincadeiras de roda,
amarelinha, elástico, esconde-esconde, bandeirinha
queimada, pula corda, entre outras. São de fundamental
importância essas brincadeiras porque ajudam no
aprendizado da criança e sua socialização.
O artesanato é feito por vários artesãos. Um
desses chama-se Railyson Araújo Ribeiro, morador da
comunidade. Ele produz borboletas feitas de papelão. Sua
fabricação é feita com verniz, talos de coco, ramos de
flores e garrafa PET. Serve para decoração em geral e
contribui para o bem estar da comunidade. Entre outros
produtos artesanais há vários objetos fabricados de
canudinho com carteira porta-cédula, porta-retratos, sofá,
porta-jóias, brinquedos como carrinhos, bolsas, casas de
três pisos dentre outros. Há também variedades de patos
feitos de papel colorido A4, que serve de decoração de
sala.
Quanto à culinária, os pratos mais típicos são:
pato no tucupi, acari assado ou cozido no tucupi, galinha
caipira, mapará assado, tacacá, beiju de tapioca, açaí
abacaba, patuá.
As plantas medicinais também são valorizadas
em Flexal. Entre elas o capim santo, que combate a dor de
estômago, gases e infecção intestinal. A hortelã doce,
indicada no tratamento do diabetes. O boldo, que combate
problemas estomacais como gastrite e problema intestinal.
Salva de Marajó, indicado no tratamento de cólicas
menstruais, e cólicas em bebês. Paregórico, indicado no
tratamento de estômago. Cana-mansa, que combate
infecções urinárias. Crajirú, indicado no tratamento de
anemia. Emenda osso, indicado em tratamento de fraturas
ósseas. Quebra-pedra, que combate problemas de rins.
Cipó-pucá, é indicado no tratamento de derrame e mal
olhado (de bicho). Mucurará, usado na região como
defumador atrativo para bons fluidos. Marupazinho,
combate a diarreia. Sandalo, que serve para elevar
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harmonia à família. Pau de angola, usado para fazer
banhos de atração. Trevo roxo, indicado no tratamento de
dor de ouvido. Corama, que combate as infecções. Pião
pajé, usado para fazer banho que serve no combate de
maus fluidos. Erva cidreira, para combater gases e serve de
calmante.
No caso de lendas e mitos, a comunidade possui
algumas histórias fantásticas. Há a história do Cachorrão,
fato contado pela senhora Raimunda Miléo Venâncio, com
idade de 77 anos e pelo senhor Firmo Cardoso dos Santos,
72 anos. Eles contam que na década de 1980, a
comunidade Flexal não possuía energia elétrica, somente
um motor a diesel, que funcionava das 18h às 21h, e era
esse período que aparecia um cachorrão preto, enorme de
coleira branca. Durante a noite, ele saia pelas poucas ruas
da comunidade, e atacava os cachorros. Dizia-se que não
era um cachorro normal. Então os comunitários se
reuniram para pegar esse cachorro, mas não conseguiam.
Tempos depois, descobriram que um homem que se
transformava nesse cachorro. Em uma bela noite de lua, o
cachorrão apareceu e um senhor chamado Paixão saiu à
sua procura e o encontrou. O senhor Paixão, levando um
terçado na mão atacou o animal golpeando o bicho nas
costas, que conseguiu fugir e desaparecer. No outro dia,
surgiu o comentário que um senhor estava bastante doente
com um golpe nas costas, e passaram-se semanas e o
cachorrão não aparecia mais. Um mês depois, o homem
faleceu, e desde então o cachorrão desapareceu.
Há também a história da porca velha. Fato
acontecido na comunidade. Contam os comunitários, que
uma porca muito grande saia na rua à noite e corria atrás
das pessoas, contam também que era uma mulher que se
transformava em porca desde sua morte, quando um
morador atingiu a mesma com um pedaço de pau. Depois
de um mês, ela veio a falecer e não se ouviu mais falar em
porca velha.
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A lenda da Matinha Pereira do Flexal é contada
a partir de depoimentos coletados dos antigos moradores
da comunidade, João Pinheiro, de 67 anos e Firmo
Cardoso dos Santos, de 72 anos. A Matinha Pereira existe,
mas ninguém à viu, apenas ouviam assobios dela. O canto,
feito de assobios, tem som fino e suave. Dizem que se
mexer com ela, ela assombra as pessoas. Às vezes, os
comentários na comunidade Flexal são que há pessoas que
se geram Matinha Pereira.
Há a lenda do Boto, com depoimento dado pelo
Senhor Raimundo Miléo Venâncio, o mesmo com 56 anos,
nasceu e cresceu na comunidade. É uma história do Chico
Pereira, que ficava horas a esperar o boto para comprovar
que este saía para namorar. Conta Raimundo que um belo
dia as pessoas viram um bicho saltitar no rio, e pensaram
ser um boto que saía do rio. Chegou a noite e seu Chico foi
esperar o boto em cima de uma árvore. Quando ele escutou
o assobio do boto, pensou “É hoje que eu te mato!”, e
desceu da árvore, correu atrás do boto com um arpão, mas
o boto se jogou na água e desapareceu. E não se sabe
mesmo se era o boto ou outro bicho.
Quanto as superstições, contam os comunitários:
mulher menstruada não pode pisar na burra de café,
porque dava doença na barriga da mulher. Não passar
por cima de corda, de cavalo, menstruada que dava mola
na barriga da mulher.
Mulher menstruada não vai à beira-rio tomar
banho por causa da cobra guarimbambóia, ela podia
engravidar a pessoa. Mulher grávida não pode comer
rápido para evitar a criança custar a nascer.
Em termos de ditos populares, foram coletados
os seguintes: cada macaco no seu galho. Tire o cavalinho
da chuva. Quem pariu Mateus que o embale.
Esta comunidade também possui um bom
número de idosos que possuem um rico conhecimento
sobre a história local, sobre mitos e lendas entre outros.
Foram feitas algumas entrevistas sobre a memória viva. O
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primeiro entrevistado é Raimundo Miléo Venâncio, filho
de Sebastião Barros Venâncio e Helena Miléo Venâncio,
com idade de 65 anos. Eles são naturais de Flexal, mas
seus ancestrais são da Itália. Seus pais vieram da Itália,
imigrantes, e se mudaram para esta região em busca de
emprego, no castanhal do Ipixuna, uma localidade próxima
da comunidade Flexal. Seu avô João Miléo era
descendente de Portugueses. Nessa época os mesmos
queriam conservar o grande castanhal, mas o povo do
Igarapé-Açu não queria que eles se aproximassem das
terras, pois elas possuíam grandes riquezas. Houve até
reuniões do povo do vilarejo para assassinar seu João
Miléo, pai de Sebastião Barros. O povo se reuniu com
faca, terçado e foice, mas os amigos de João ficaram
contra o mesmo. Senhor João apenas com uma faca na
mão enfrentou o povo, mas foi obrigado a chamar as forças
armadas de Belém, para defender a ele e ao Castanhal. O
povo se escondeu das forças armadas. João Miléo morreu
envenenado com veneno de matar formiga, ao bombear
veneno nas casas das formigas saúvas, o veneno veio em
seu rosto, e o mesmo veio a óbito.
Outro morador ilustre em idade avançada é
Firmo Cardoso dos Santos. Sua mãe chama-se Raimunda
Cardoso dos Santos, com 72 anos. Natural de Flexal. Para
ela, antigamente o modo de viver na comunidade era bem
tranquilo. Os comunitários trabalhavam fazendo vassouras
de cipó, óleo de patauá, breu, etc. Eles vendiam e
ganhavam o suficiente para a sobrevivência. Hoje a
comunidade está muito mudada. Houve grandes
transformações. Os novos não respeitam os mais velhos.
Outro depoimento importante é o da Senhora
Nila Pereira, com idade de 93 anos. Ela veio do Paraná de
Baixo para o Flexal, com aproximadamente 23 anos de
idade, acompanhada com seus quatro filhos, Manoel
Raimundo, Luzia, Maria Francisca e Antônio – já falecido.
Na época, ela cuidava da casa onde morava e nas horas
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vagas trabalhava de diarista nas casas dos fazendeiros e
comerciantes.
Os relatos de alguns senhores dizem respeito
também a festas religiosas. Há a folia de São João Batista.
O relato feito por Mateus Ferreira Bentes conhecido por
Alalias, um dos foliões que carregava a bandeira branca na
época. Segundo ele, a Ramada surgiu pelo seguinte fato:
uma promessa feita pela mãe de uma criança chamada de
João Carvalho, o Cabecinha. Há muitos anos atrás a
mesma havia perdido o filho na mata e prometeu festejá-lo
e homenageá-lo todos os anos durante sua vida na terra.
No início, a festa era feita no mês de maio. Havia elevação
do mastro com frutas de várias espécies, a derrubada e a
varreção. Os componentes recebiam os seguintes nomes:
Mordomo, Juíza e Procuradeira. Eles cuidavam da
organização da festa. Os anos passaram e a folia de São
João Batista ganhou tradição. Anos depois, a festa ganhou
nova roupagem, sendo feita em junho.
Os foliões protetores dos santos são Arlinia
Garcia de Souza, Dilvana Garcia de Souza, Shirley Garcia
de Souza, Orlandino Ribeiro de Vasconcelos, Ivana Garcia
de Souza, Manoel Pinheiro de Amorim, Francisco Vieira
de Amorim, Edilson da Silva Gomes, Aldelita Silva
Ribeiro.
A comemoração dos festejos de São João na
comunidade se dá com a tradição do mastro de oferenda e
levantado em homenagem a São João Batista da Ramada.
O mastro de oferenda representa a fartura e a divisão dos
bens comuns a todos. Assim é a folia de São João Batista.
Os Santos que acompanham São João Batista: São José,
Santa Isabel, São Domingos.
Há também p Folguedo das Pastorinhas. Relato
feito por Ana Lourdes Bentes de Souza e Maria de
Lourdes Cardoso Pinto. A pastorinha é um folguedo, ou
seja, uma brincadeira por ocasião do Natal. Na Pastorinha,
há danças e cantos em homenagem ao Deus menino. A
pastorinha era dividida em quatro grupos, o Cordão azul e
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o Cordão Vermelho. Ao todo eram vinte e quatro
componentes, doze do Cordão Azul, e doze do Cordão
Vermelho. No vermelho havia o anjo, Pastor Guia, a Rosa
Vermelha, Espanhola, e Pequenina. No cordão azul havia a
estrela, o Pastorzinho, o Contra-Mestre, a Borboleta azul,
Rosa Branca, Florista, Izabumba, Galego, Satanás,
Jardineiro, Sabina, Pastor Pobre, Cigana. A pastorinha
desenvolve-se em frente a um presépio, onde há um
boneco que representa o menino Jesus.
O ato era da seguinte forma: primeiro, eles
entravam e ficavam em uma fila do Cordão Vermelho e
outra fila do Cordão Azul. Elas entravam cantando.
Entraremos, entraremos nesta casa da alegria/ para ver o
Bom Jesus filho da Virgem Maria, / viemos de altas
montanhas, atrevessando a campinas, / Para adorar ao
Deus menino que está deitado entre as palinhas. Cada qual
ia pro seu lugar, os do Cordão Azul para um lado e os do
Cordão Vermelho para outro. Em seguida, cada um fazia
sua apresentação, e cada personagem tinha sua música.
Primeiro vinha o anjo do cordão Vermelho, e começava a
contar envolta do presépio.
As pastorinhas: La do céu já vem descendo
pastorar o mundo assim... As pastorinhas foram fundadas
pelas senhoras Ana Lurdes Bentes, Maria de Lurdes
Cardoso Pinto e Nila Pereira.
Outro folguedo é o Pavãozinho. Segundo o
depoimento da senhora Ana de Lurdes, o folguedo foi
fundado no ano de 1965, pela professora Auria Warlii
Ferreira. A dança era feita com 23 crianças divididas em
caçador, caterina, índios, doutor da medicina, e o pajé. A
moça dona do pavão era quem carregava o mesmo. O
pavão era de verdade, mas empalhado por Armando Moda,
empalhador de animais. As crianças dançavam em um
barracão improvisado feito de pau e palha preta cujo nome
era Ramada. As meninas trajavam saias de iamê amarela
com blusa verde. A mulher do doutor trajava blusa e saia
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preta, o doutor usava camisa amarela e bermuda preta. E
assim as crianças se divertiam dançando alegremente.
Além de toda essa riqueza memorial, os
comunitários de Flexal guardam na lembrança aspectos de
sua história, que são de valores inestimáveis. A depoente
Ana Lourdes Bentes de Souza relatou uma história que sua
falecida mãe contava na época da cabanagem. Os oficiais
da guerra vinham buscar os homens em Óbidos para irem
para a guerra, e surgiu um comentário que eles iam chegar
até a comunidade Flexal, para buscar os homens para
levar. Quando a noite chegava, os homens do Flexal
fugiam para o lago para se esconderem e deixando na vila
as mulheres acompanhadas dos filhos menores.
A senhora Maria de Lourdes, também ofereceu
seu depoimento. “Vim duma varzia chamado Iagu dus
patus aos dez anos de idades e tou com 59 anos, lembro
que era só uma estradinha que tinha na bêra, agua não
tinha. Era de cacimba que nos fazia, luz era lamparina,
depois ainda teve um motorzinho de luiz que era até 9
horas da nuite, de la só noutro dia, tinha pouquinha gente
na comunidade. Colégio não existia, nóis estudava numa
capela chamada de São João Batista, la nos estudava só
era umas dez crianças, e hoje em dias já tem dois colégios,
tem muitas ruas, tudo nos já tem, tem agua encanada, tudo
tá mudado mesmo, lembro das festas religiosas como era
da antiga para agora, nas festas juninas tinhas muitas
brincadeiras, antigamente tinha danças como pastorinhas,
quadrilha, marambiré, rouxinol, tangará, pavãozinho, e
beija-flor. Tudo de antes tinha, hoje não tem nada
malamar a quadrilha, a Pastorinha eu brincava, também
era um cantigo bunito que faziam do menino Deus todos
os anos dia 24 e 25 de dezembro, ai nos se arrumava para
nos ir brincar, as músicas eram bunitas uma delas era do
anjo que era assim: Sou anjo do céu, que ajudu nosso
senhor, sou anjo coroado, batem palma e joguem flur, eu
vim anunciar este meu lindo presépio, eu vim anunciar
este meu lindo
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Presépio. Era muito lindo, tinha outra cantiga
do pavãozinho da professora Aurea Ferreira com os
alunos dela, que era assim: senhora dona de casa de
licença nos entrar, pavãozinho está na rua não viemos
demorar, pavãozinho está na rua não viemos demorar,
pavãozinho é bonitinho, pavãozinho é bonitinho da nossa
estimação. Era muito bunito e era de estimação deles. O
filho dela diz aquele pavãozinho e ficou por muitos anos.
Huje em dias não fazem mais isso. Quando eu chegava da
roça que eu ia trabaiar, quando não, eu ia plantar
mandioca ou fazer farinha, eu não tinha cansaço, tumava
meu banho e saia pra brincar, brincava na patorinha no
pavãozinho eu tinha aquele disposição que eu fazia,
capinava juta com fuicea eu afugava pra mim lavar. A juta
eu acho que não existe mais, roça ainda dá pra gente fazer
mas pouco porque mata já não existe mais que os donos
da terra transformaram tudo em campo para criação de
gado. Como eu tava dizendo tudo tá mudado, antes pra um
jovem sair pra uma festa tinha de ser acompanhado dos
pais, hoje em dias, só querem saber de baladas como
dizem, não respeitam mais ninguém, bebem, fumam cum
maior naturalidade.”
Nila Pereira também nos ofereceu seu
depoimento. Ela fala sobre a educação e festas religiosas
da antiguidade relatando: “Quando eu era criança que eu
estudava, eu escrevia na folha de bananeira, não tinha
escola, era numa casinha a nossa escola, nos sentava num
banco ao redor duma mesa grande, daí a professora
começava escrever o ABC na folha de bananeira pra gente
escrever em baixo, depois ela mandava nos ficar numa fila
pra estudar tabuada, ai ela começava perguntar a
tabuada, quem não sabia apanhava de quem sabia, ela
dava castigo tudo isso ela fazia com a gente, mais tarde
ela dava merenda e ai a gente ia embora pra casa.
Quando eu era jovem, eu ia pra festa com meus pais,
chegando lá eles deixavam a gente num banco até
começar a música, ai o cavalheiro puxava a gente pra
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dançar, quando a gente não queria dançar, nós dava uma
desculpa, dizia que tava doendo a perna ou o pé, era assim
a nossa dança. Na pastorinha dancei uma três vezes, eu
era o pastor guia. Era muito bonita nossa festa, eu era do
cordão Vermelho, porque tinha disputa entre o Vermelho e
o Azul, nesse tempo se juntava muito povo pra assistir
nossa dança, que era muito bonita, e me colocavam pra
dançar. Eu era o pastor guia com meu cajado na mão aí
eu cantava: Sou pastor guia bem alegre eu venho, acordo
cedo, vou pra campina, eu vou levar meu rebanho das
maiores até as pequeninas, sou eu o pastor guia que venho
aqui pastorá-la, as minhas ovelhinhas que para elas não
se abandonar, la, ia, la. Outra cantiga da pastorinha que
eu cantava era assim: Sô Sabina sou encontrada, todo dia
lá na calçada da academia ô! Com banana macaco se
engana, não passa mulato sem canja, os estudantes de
medicina, não passa sem a banana, a laranja é da Sabina,
a laranja é da Sabina.
No depoimento do Sr. Manoel Raimundo
Pereira, de 63 anos, filho de Nila Pereira, há também
valiosas informações. Ele chegou à comunidade com sete
anos de idade, sua profissão é pescador: “Quando cheguei
aqui no Flexal, eu tinha sete anos, fui crescendo,
crescendo, e tudo era mais difícil. Só tinha essa rua de
bêra, tinha poucas casas e moradores, onde morava os
Ferreira, a Mariana, Raimundinho Mileo, José Venâncio,
e Ruxinho Bentes. Tinha o sobrado que chamavam de
colégio. Tudo era esquisito, até visagem tinha. Eu tô nessa
idade, mas vi visagem aqui nessa berada. Vi o ‘pretinho’
na frente da casa da Roseli sentado, ai eu chamei pelo
nome dele. Ai ele não olhou. No outro dia eu perguntei
dele pra mulher dele. Ela disse que ele tava pra cidade. Ai
eu pensei, puxa, então era a visagem que tava lá. Falavam
mas eu não acreditava. Mas nesse dia eu vi. Falavam
também que aparecia uma loura ali numa encruzilhada eu
não acreditava. Numa certa noite, eu saí e topei com ela
de costas pra mim. Ai só comigo! Essa visagem que
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aparece aqui. Também não liguei, não tinha medo, fiz a
minha viagem. Quando foi um certo dia, lá esta dita loura
de novo que não sai da minha frente, topei umas três
vezes. Aparecia outra visagem, os mais antigos diziam que
passava em altas horas da noite, uma tal de calça molhada
mas eu não acreditava. Quando foi um dia, eu tava
acordado ali por volta de meia noite quando escutei uma
zoada: “fuulaapoo, fuulaapoo, fuulaapoo!” Fiquei
escutando, me perguntando o que poderia ser aquele
barulho, aí me veio na memória a história do calça
molhada. Pra tirar minhas dúvidas resolvi conferir a
história, abri a porta, e pra minha surpresa o barulho
continuava mas não vi nada e então passei a acreditar na
história do calça molhada. Outro era o boto que saia em
terra pra dançar em festa aqui no Flexal, tinha uma festa
do Santo Antônio, tinha um colega meu que até já morreu,
saiu pra festa e viu um homem que tava todo de branco.
Ele pensava que era um colega dele e começou a chamar:
ei, ei, ei... Sabá, me espera cara! Pra gente ir de
companhia. Ai o cara nem ligou de cabeça baixa, e ele
atrás... chamava e nada, quando chegou bem no porto da
casa do pai dele, o boto subiu na ponte, e caiu na água e
boiou lá fora, aí ele ficou pensando, mas é verdade que o
povo fala que aqui aparece boto. Eu acredito que sim, que
apareceu o caboclo que dançava nas festas. A minha vida
era pescaria. Eu pescava aí pelos mar, até que um dia o
pessoal fala: Olha, não anda só, cuidado rapaz!. Sabá, o
pescador não tá acreditando em nada. Ele quer saber de
pescar, aí quando fui lá um dia, eu tinha um bocado de
peixe. Aí eu pulei numa praia pra cuidar de uns peixes pra
não chegar estragando em casa, aí eu disse, eu vou cuidar
desses peixes e passar sal, e já chego com eles cuidados lá
em casa, e eu tinha que esperar o vento cair pra mim
armar a vela. Eu tinha enconstado numa prianta na beira
do rio, dela eu tinha de passar por cima do prianta pra
deixar o peixe embaixo de uma árvore, já tinha passado
umas quatro vezes. Só que eu já tinha percebido um
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buraco no toco de uma artimigeira, mas eu lá sabia o que
era aquilo o que significava, quando acabar, não era um
sicuri que parava lá. Eu passei a primeira, a segunda, a
terceira, quando foi na quarta vez que eu passava com o
peixe na mão, ele se jogou atrás de mim, na minha perna,
aí eu gritei “ai, ai, ai”. Daí eu caí. Do que eu caí rasgou a
minha perna, que eu olhei pra trás, ele tava se enrolando
no buraco, se enrolou, chega ficou naquela turri. Aí eu
com um terçado muito amolado e mesmo com a dor me
enchi de coragem, talhei o Priante até que acertei ele,
cortei até que achei o espinhaço dele. Fui lá pra terra,
tirei um gancho grande, meti na volta do bicho, puxei e
joguei na terra. Aquele bicho ficou um metro de altura
enrolado, daí começou intessar minha perna, embarquei
na canoa, saí de lá umas 8 horas. Quando cheguei aqui em
casa era meio dia, eu remava, remava, olhava pra trás pra
ver se eu enxergava um parceiro pra me trazer e nada.
Assim mesmo eu cheguei aqui pra casa já doente da perna
que endureceu tudo. Passei uma vida meio ruim na época
de pescaria, eu me alaguei com meu irmão. Era de noite,
foi sorte eu não ter morrido, mas mesmo assim continuo
pescando, já não faço mais o que fazia, saio de vez em
quando pra pegar uns peixinhos, e assim vou vivendo até
quando Deus quiser.”
Outro depoimento importante coletado na
comunidade Flexal é o do Sr. Mateus Ferreira Bentes. Em
seu depoimento fala um pouco sobre Flexal e alguns
acontecimentos que ocorreram no passado. Ele mora na
comunidade desde os 10 anos, onde vive atualmente com
sua esposa Analia Picanço Pereira. Ele relata: “Flexal não
tinha frente, tudo era mata, até no ano de 1954, tinha só
24 casas, não tinha energia, não tinha rua, era só uma
estradinha. A primeira casa era do Benedito Rocha, lá no
final do Paraíso que era no final do Flexal, a segunda era
do Sebastião Cardoso, e assim por diante. O meio de
comunicação da época era só o rádio à pilha, não tinha
água encanada, em tempo de cheia a gente usava água do
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rio pra beber, tomar banho, etc. Tempo de seca era feito
Cacimba. De lá era tirado água para tudo. Os mais
antigos falavam que antigamente teve uma guerra civil, e
matavam gente, muita gente na região e no Flexal, e os
que tinham dinheiro tinham de enterrar porque os que
vinham na guerra roubavam todo o dinheiro, muitos
morreram e ficou o dinheiro enterrado, e onde o dinheiro
ficou enterrado aparecia um fogo enorme, quando a
pessoa chegava perto desaparecia o fogo, e quem achava
o dinheiro ficava rico. Só que a pessoa tinha de benzer
fazendo o sinal da cruz pra que o espírito das trevas não o
perseguisse. Os Ferreira criaram uma índia. O nome dela
era Naná, essa índia sabia onde tinha dinheiro enterrado,
e os Ferreira faziam a índia levar eles no local onde tinha
dinheiro, eles tiraram e ficaram ricos, só que tiveram de se
mudar daqui pra Alenquer. Outro que ficou rico porque
tirou dinheiro enterrado e ouro foi o Dimilsão, e também
ele teve de se mudar pra Manaus e até hoje vive lá. Havia
um judeu que morava aqui na comunidade, o nome dele
era Zacarias Mescano, foi um dos fundadores da
comunidade, e era um comerciante rico, morreu e outras
pessoas roubaram seu dinheiro e ficaram ricos. Na época
acontecia muitos desses fatos, tudo isso ficou no passado.
Hoje não existe mais nada disso. Tem também a senhora
Ana Garcia, de 67 anos de idade, moradora da
comunidade, e foi uma das pessoas mais influentes da
época, juntamente com seu esposo Nilson Gomes da Silva,
já falecido, juntos conseguiram muitos benefícios pra
comunidade. A Sra. Ana foi professora e autora do hino do
Flexal.”
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Nilson Gomes da Silva, todas
as pessoas questionadas responderam não usufruir da
coleta de lixo, o destino dos resíduos produzidos–
armazenados de acordo com as respostas – é queimado
(96%) e despejado em terreno baldio/lixão (4%).
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Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito através de micro abastecimento
(poço artesiano) (94%). Dos entrevistados, a maioria
(54,7%) declarou que a água é tratada, como forma de
tratamento utilizam a fervura (52,8%), a filtração (22,5%)
e a cloração (20,2%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado através de fossa séptica (45,3%), sumidouro
(31,3%), rede geral (14,7%), céu aberto / vala (6%) e
rio/canal/valão (2%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (36%), os
demais percentis foram distribuídos equitativamente nos
que possuem o ensino médio completo (14%); os que
possuem o ensino fundamental completo (10%), os que
possuem ensino médio incompleto (6%); os que possuem
ensino superior incompleto (6%) e os que possuem ensino
superior completo (4,7%); importante destacar a
quantidade percentual relativa aos que sabem ler/escrever,
mas não frequentou a escola (23,3%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
outras viroses (23,2%), diarreia (19,9%), hepatite (8,6%),
verminoses (8,3%). Ressalta-se que o percentual de 12,6%
disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
Os entrevistados, a maioria (83,3%) declararam
que recorrem a postos de saúde para atendimento em caso
de doença. Quanto aos atendimentos de saúde, a maioria
(60%) alegou que o atendimento é regular, 27,3% que o
atendimento é bom, 9,3% que o atendimento é ruim, 2,7%
não souberam responder e 0,7% alegou que não existe
atendimento. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, todos informaram que não existe, a maioria
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(55,3%) afirmou não existir, 22% julgou como ruim,
12,7% não souberam responder, 9,3% classificou como
regular e 0,7% julgou como bom.
Quando questionados sobre a assistência social,
a maioria (33,3%) julgou como bom, 22% como regular,
21,3% afirmou não existir, 18,7% não soube responder e
4,7% julgou como ruim. Outro dado de avaliação foi
atendimento em saúde (49,3%) e qualidade de ensino
(12%), creche (12%), assistência social (10%), cursos de
qualificação profissional (9,3%) e atendimento ao portador
de deficiência (7,3%) como os mais importantes indicados
pelos entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que a maioria
(39,3%) não possui documento de propriedade do terreno,
31,3% possui a documentação e 29,3% alegou não saber.
Questionados sobre as características do terreno, a maioria
(99,3%) informou que sua casa fica em terra firme. Já
quando foram questionados se a casa onde moram era
própria, cedida, alugada, dentre outros, a maioria (84%)
informou que a casa é própria, 5,3% informou que a casa é
cedida, 4,7% alugada e 2,7% posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
31,2% andam a pé, 12,9% se locomovem de moto, 12%
utilizam ônibus.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, a maioria (48,7%) relataram
que o abastecimento de água é bom, 36,7% regular e
14,7% ruim.
Urbanização das ruas: Quanto à urbanização
das ruas, 42,7% afirmaram não existir, 42% classificou
como ruim e 15,3% julgou como regular.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
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Analisando os dados, percebe-se que 62,7% dos
entrevistados informaram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; 18,7% dos entrevistados confirmaram que 1
apenas trabalha, 10,7% disseram que dois menores
trabalham e 8% informaram que 3 ou mais menores de 18
anos trabalham; Quanto à renda familiar, a maioria
(63,3%) recebe mensalmente de 1 a 2 salários mínimos,
24,7% menos de um salário mínimo mensal; 4% recebem
mais de 2 a 3 salários mínimos mensais, 4% recebem de 3
a 5 salários mínimos mensais e 3,3% não possuem nenhum
tipo de renda.
Segurança pública
Neste item, a maioria dos entrevistados (90%)
declararam não existir, 5,3% julgou como ruim, 4% alegou
ser regular e 0,7% não souberam responder.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram a maioria (90%) disseram que sim. Esta
afirmação chama atenção pelo fato de que apesar de todas
as dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 48% responderam
participam às vezes, 38,7% nunca participam e 13,3% que
participam na maioria das vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, a maioria (54%) informou que participaria;
alguns (28%) nunca participariam; e, 18% respondeu que
talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (49,3%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Também responderam
em escala de importância sobre: arborização de ruas
(52%), qualidade do ar (21,3%), rios e lagos (14,7%),
áreas verdes (6,7%) e praias/balneários.
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PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nesta escola a maioria dos entrevistados (73,3%)
são docentes mulheres, com faixa etária variando entre 18
a 50 anos, sendo a maioria (66,7%) comcursados,
apresentando-se a com média de 0 a 15 anos de serviço
público. A maioria (57,1%) leciona no ensino fundamental
– séries iniciais, sendo que grande parte (30% em cada)
atua em turmas de 2º e 5º ano e todos entrevistados não
possuem outras atividades dentro da escola, mas 36,4%
lecionam em outras escolas da rede municipal.
Formação e Motivação
Dos professores entrevistados a maioria (60%)
possui graduação incompleta, do tipo licenciatura plena
(76,9%). Em relação a instituição a metade estuda/estudou
em instituição pública federal, sendo o curso na
modalidade presencial. Dos entrevistados a metade
participou de cursos de formação continuada, ministrado
por instituição pública municipal na modalidade
presencial. Em relação aos conhecimentos adquiridos
nesses cursos, todos julgam como pouco adequado.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de tempo
em função de composição de carga horária em duas ou
mais escolas (93,3% indiferente); 2º) Falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola (46,7%
regular); 3º) Falta de compromisso institucional com a
formação docente (33,3% pouco importante); 4º) Falta de
vontade e motivação pessoal (53,3% indiferente); 5º) Falta
de programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação (46,7% muito importante); 6º) Falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (53,3% muito importante); 7º) Falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(40% regular); 8º) Falta de recursos financeiros (66,7%
muito importante).
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Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal (86,7% muito importante); 2º) Incentivo
por parte da Secretaria de Educação (46,7% importante);
3º) Melhoria do desempenho profissional (53,3%
importante); 4º) Melhoria de função/salário na escola
(86,7% muito importante); 5º) Oferta de equipamentos de
apoio (computador, internet, kits de formação etc.) (53,3%
muito importante); 6º) Oferta de eventos (cursos, palestras,
workshops etc.) na sua área de interesse (53,3% muito
importante); 7º) Temáticas novas e/ou diversificadas
(46,7% muito importante).
A maioria (93,3%) dos professores manifestou o
desejo pela oferta de cursos visando um melhor
desempenho de suas atividades de ensino, mas a maioria
(53,3%) informou não estar aptos a participar de cursos de
educação continuada à distância, principalmente devido à
falta de capacitação em informática (53,3%), dificuldade
de acesso à internet (33,3%) e falta de tempo (13,3%).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios (73,3% muito
importante); 2º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (53,3%
importante); 3º) Melhores salários (100% muito
importante); 4º) Articulação entre alunos, professores e
gestores (66,7% importante); 5º) Interesse dos alunos
(80% muito importante); 6º) Bom desempenho dos alunos
(73,3% muito importante); 7º) Qualificação e atualização
em conteúdos específicos (53,3% muito importante); 8º)
Número adequado de alunos em sala de aula (76% muito
importante); 9º) Possibilidade de assumir cargos
administrativos (40% importante); 10º) Diálogo com
outros professores sobre questões da disciplina (60% muito
importante); 11º) Atuação em processo de gestão
participativa (53,3% muito importante); 12º) Salas de aula
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adequadas (80% muito importante); 13º) Trabalhar em um
só local (55,3% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Convívio social (80% muito
importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos (66,7% muito importante); 3º) Metodologia de
ensino voltada para a memorização de conteúdos (40%
muito importante); 4º) Articulação dos conteúdos e sua
relação com a realidade socioambiental e cultural (60%
muito importante); 5º) Integração dos espaços de cidadania
Escola-Comunidade (53,3% muito importante); 6º) Maior
inclusão social (73,3% muito importante); 7º) Facilidade
de acesso a informações via Internet (60% muito
importante); 8º) Expectativa de melhoria de vida e trabalho
com a formação escolar (86,7% muito importante); 9º)
Facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer
(53,3% importante); 10º) Aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas (80% importante); 11º)
Acesso a fontes bibliográficas variadas (53,3% muito
importante); 12º) Estímulo da família (86,7% muito
importante); 13º) Estímulo docente e relação professoraluno (100% muito importante); 14º) Facilidade de
deslocamento para a escola (60% muito importante); 15º)
Merenda escolar (73,3% muito importante); 16º) Salas de
aula adequadas (80% muito importante).
Temas transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a maioria (88,9%) afirmou ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e a
maior parte (90%) trabalha algum tema transversal em sua
disciplina. Como temas indicados temos, em escala de
densidade de utilização Meio Ambiente (26%), Saúde
(22%), Pluralidade Cultural (20%), Orientação Sexual
(16%), Ética (12%) e Trabalho e Consumo (4%). São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares,
principalmente nas disciplinas Ciências (20,6%),
Matemática (20,6%), Geografia (17,6%), História (17,6%)
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e Português (11,8%). Todos os entrevistados alegaram não
conhecer o projeto político pedagógico da escola, por
conta disso, não sabem se o Projeto contempla os temas
transversais. Os eventos escolares são orientados pela
transversalidade, e esses temas são desenvolvidos de forma
multidisciplinar.
A maioria (77,8%) dos entrevistados afirmaram
os alunos sentem-se altamente motivados em participar
desses eventos, principalmente na seguinte escala de
prioridade: 1º) Meio ambiente da região (Floresta
amazônica e biodiversidade) (71,4% regular); 2º) Questões
étnicas (indígenas, quilombolas etc.) (42,9% pouco
importante);
3º)
Problemas
ambientais
locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias etc.) (50%
regular); 4º) Problemas ambientais globais (aquecimento
global, extinção de espécies etc.) (42,9% regular); 5º)
Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão
etc.) (35,7% importante); 6º) Doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (28,6%
importante); 7º) Profissão, emprego e renda (50%
importante); 8º) Esporte e lazer (92,9% muito importante);
9º) Equipamentos tecnológicos e eletrônicos (28,6% muito
importante); 10º) Cultura globalizada (hip hop, funk,
grafite etc.) (42,9% regular); 11º) Cultura regional
(música, dança, festas, literatura etc.) (35,7% importante);
12º) Saúde do corpo e saúde mental (50% muito
importante); 13º) Bem estar social (família, religião,
preconceitos etc.) (35,7% muito importante); 14º)
Violência (doméstica, escolar, gangues etc.) (28,6%
importante); 15º) Violência sexual (pedofilia, exploração
sexual etc.) (50% regular); 16º) Vestuário e veículos
(42,9% regular); 17º) Línguas locais (oriundas das famílias
linguísticas tupi-guarani, jê, karib) (42,9% indiferente).
Infraestrutura de apoio pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir sala de aula (62,5%) e Biblioteca/Sala de leitura
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(33,3%). Por não haverem outros ambientes, todas as
questões desses itens não foram assinaladas.
Todos afirmaram que não há nenhum projeto de
informática educativa na escola, porém, a maioria (53,8%)
afirmam não existir materiais audiovisuais de apoio
pedagógico, e a maioria (84,6%) não recebeu curso de
capacitação para o uso desses materiais, e por conta disso a
maioria (38,5%) raramente usa esses instrumentos, mesmo
a maioria (46,2%) julga importante materiais audiovisuais
enquanto instrumento de apoio didático pedagógico nas
suas disciplinas. Além disso, a maioria (57,1%) produz o
seu próprio material didático de acordo com que é
disponível no seu ambiente (plantas, animais, etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acervo bibliográfico não é
suficiente (69,2%) e nem adequado (69,2%), o espaço
físico insuficiente (76,9%) e inadequado (61,5%); o
mobiliário é inadequado (100%), porém as instalações são
suficientes (76,9%), porém, inadequado (76,9%), não
possui manutenção suficiente (69,2%) e nem adequada
(100%) diante do espaço. O acervo existente é
parcialmente adequado (61,5%) para atender sua disciplina
e que os títulos são em sua maioria de literatura infantil
(17,1%); livros didáticos (14,5%) e literatura juvenil
(14,5%) e literatura brasileira (14,5%). Que a biblioteca e a
sala de leitura não são usadas pelos alunos como apoio ao
estudo de sua disciplina (84,6%).
Em referência aos livros didáticos a maioria
(93,3%) os professores afirmaram recebem via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes livros são
escolhidos pela Direção da Escola (26,3%), Comissão de
Professores (26,3%) e não sabe (26,3%) e são adotados
pela escola (91,7%). Além destes, outros livros (44%) e
revistas e jornais (24%) também são utilizados pelos
docentes no preparo das atividades de ensino,
principalmente empregado pela atualização dos conteúdos.
O Livro didático contribui para o alcance dos objetivos
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propostos para a sua disciplina, reforçam parcialmente a
metodologia de ensino centrada na memorização,
oferecerem parcialmente questões que problematizem e
estimulem à curiosidade dos alunos, são ricos parcialmente
em relação ao conteúdo e a apresentação, e privilegiam
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos, estão parcialmente defasados em relação à
dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem e
estimula a multidisciplinaridade.
Os livros didáticos constituem a principal fonte
de leitura e informação para o aluno, oferecem estratégias
para pesquisa e aplicação dos conhecimentos, incentivam a
busca por novas informações e conhecimentos,
contemplam parcialmente a realidade e os elementos
culturais locais e estão parcialmente adequados às
orientações curriculares oficiais.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
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que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Prof. Lucio Santos de Matos –
Comunidade Canta Galo, todas as pessoas questionadas
responderam não usufruir da coleta de lixo, o destino dos
resíduos produzidos–armazenados de acordo com as
respostas – é queimado (100%).
Água: Em relação ao abastecimento de água, os
entrevistados mencionaram que é feito através de rio,
açude, lago, igarapé ou nascente (36,5%), bicão/cacimba
(30,2%), micro abastecimento comunitário (28,6%) e poço
doméstico (4,8%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado através de sumidouro (100%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (47,6%), os
demais percentis foram distribuídos equitativamente nos
que possuem o ensino médio completo (4,8%); os que
possuem o ensino médio incompleto (4,8%), ou os que
possuem ensino fundamental incompleto (4,8%).
Importante destacar o percentual ainda elevado dos que
sabem ler/escrever, mas não frequentou escola (23,8%) e
aqueles que não sabem ler/escrever (14,3%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
outras viroses (40,8%), diarreia (29,6%), doenças
respiratórias (14,3%).
Os entrevistados, todos declararam que recorrem
a agentes comunitários de saúde para atendimento em caso
de doença. Quanto aos atendimentos de saúde, a maioria
(68,3%) alegou que é regular, 19% afirmou ser ruim e
12,7% avaliou como bom. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, todos informaram que não
existe.
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Quando questionados sobre a assistência social,
todos afirmaram que não existe. Outro dado de avaliação
foi atendimento em saúde (100%) como os mais
importantes indicados pelos entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que todos os
entrevistados não possuem documento de propriedade do
terreno. Questionados sobre as características do terreno,
todos os entrevistados responderam que vivem em terra
firme. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dentre outros, 95,2%
afirmaram que a casa é própria e 4,8% disseram que a casa
é cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
96% utilizam moto e 4% bicicleta.
Meio ambiente
Com relação à comunidade onde eles vivem, a
maioria (71,4%) relataram que o abastecimento de água
não existe, 19% avaliaram como regular e 6% disseram
que é regular. Quanto à urbanização das ruas, todos
afirmaram não existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 34,9% dos
entrevistados confirmaram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; 31,7% responderam que 1 apenas trabalha,
22,2% disseram que dois menores trabalham e 11,1%
informaram que 3 ou mais menores de 18 anos trabalham.
Quanto à renda familiar, que 86,2% de menos de 1 salário
mínimo; 10,3% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos,
e 3,4% possuem renda mensal de 3 a 5 salários mínimos.
Segurança Pública
Neste item, todos os entrevistados declararam
não existir segurança publica na comunidade.
Cidadania
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Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram a maioria (50,8%) disseram que sim. Por
outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 98,4% responderam
participam às vezes e 1,6% nunca participam. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, a maioria (66,7%) informaram que
participariam, 19% responderam talvez/depende e 14,3%
responderam que não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (100%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Também responderam
em escala de importância sobre: áreas verdes (100%).
PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola a maioria
entrevistados (66,7%) são docentes mulheres, com faixa
etária variando entre 31 a 50 anos, sendo a maioria
(66,7%) concursado, apresentando-se de 2 a 20 anos de
serviço público. A maioria (50%) leciona no ensino
fundamental – séries iniciais, sendo que grande parte (25%
em cada ano) atua no 3º, 4º e 5º ano do ensino fundamental
e nenhum dos entrevistados possui outras atividade dentro
da escola e ninguém leciona em outras escolas da rede
municipal.
b) Formação e motivação: Dos professores
entrevistados a maioria (66,7%) possui graduação
incompleta, do tipo licenciatura plena. Em relação a
instituição a maioria estuda/estudou em instituição pública
federal (66,7%), sendo o curso na modalidade presencial.
Todos participaram de cursos de formação continuada, a
partir de oferta da iniciativa municipal (66,7%), sendo
todos de forma presencial. Em relação aos conhecimentos
teóricos e práticos adquiridos durante a formação, os
entrevistados afirmaram ser adequado (66,7%).
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Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de tempo
em função de composição de carga horária em duas ou
mais escolas (66,7% muito importante); 2º) Falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola (100%
muito importante); 3º) Falta de compromisso institucional
com a formação docente (66,7% muito importante); 4º)
Falta de vontade e motivação pessoal (66,7% muito
importante); 5º) Falta de programas de incentivos por
parte das Secretarias de Educação (100% muito
importante); 6º) Falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e município (66,7%
muito importante); 7º) Falta de possibilidades operacionais
em função da distância física (66,7% muito importante);
8º) Falta de recursos financeiros (100% muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal (66,7% importante); 2º) Incentivo por
parte da Secretaria de Educação (100% muito importante);
3º) Melhoria do desempenho profissional (66,7% muito
importante); 4º) Melhoria de função/salário na escola
(66,7% muito importante); 5º) Oferta de equipamentos de
apoio (computador, internet, kits de formação etc.) (66,7%
importante); 6º) Oferta de eventos (cursos, palestras,
workshops etc.) na sua área de interesse (66,7% muito
importante); 7º) Temáticas novas e/ou diversificadas
(66,7% importante).
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, assim como todos informaram
estarem aptos a participar de cursos de educação
continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios (66,7% muito
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importante); 2º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (66,7% muito
importante); 3º) Melhores salários (66,7% muito
importante); 4º) Articulação entre alunos, professores e
gestores (66,7% muito importante); 5º) Interesse dos
alunos (100% muito importante); 6º) Bom desempenho
dos alunos (66,7% importante); 7º) Qualificação e
atualização em conteúdos específicos (66,7% muito
importante); 8º) Número adequado de alunos em sala de
aula (66,7% muito importante); 9º) Possibilidade de
assumir cargos administrativos (100% muito importante);
10º) Diálogo com outros professores sobre questões da
disciplina (66,7% importante); 11º) Atuação em processo
de gestão participativa (66,7% muito importante); 12º)
Salas de aula adequadas (66,7% muito importante); 13º)
Trabalhar em um só local (66,7% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Convívio social (66,7% muito
importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos (66,7% muito importante); 3º) Metodologia de
ensino voltada para a memorização de conteúdos (100%
importante); 4º) Articulação dos conteúdos e sua relação
com a realidade socioambiental e cultural (66,7% muito
importante); 5º) Integração dos espaços de cidadania
Escola-Comunidade (66,7% muito importante); 6º) Maior
inclusão social (66,7% muito importante); 7º) Facilidade
de acesso a informações via Internet (66,7% muito
importante); 8º) Expectativa de melhoria de vida e trabalho
com a formação escolar (100% muito importante); 9º)
Facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer
(66,7% importante); 10º) Aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas (66,7% muito
importante); 11º) Acesso a fontes bibliográficas variadas
(66,7% importante); 12º) Estímulo da família (66,7%
muito importante); 13º) Estímulo docente e relação
professor-aluno (66,7% muito importante); 14º) Facilidade
de deslocamento para a escola (66,7% muito importante);
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15º) Merenda escolar (66,7% muito importante); 16º)
Salas de aula adequadas (66,7% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a maioria (66,7%) afirmou não ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina,
mas todos incorporam em suas aulas e todos trabalham
algum tema transversal em sua disciplina. Como temas
indicados temos, em escala de densidade de utilização
Meio Ambiente (30%); Saúde (30%); Ética (20%);
Pluralidade Cultural (10%) e Trabalho e consumo (10%).
São trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares e
em parceria com outras disciplinas, principalmente
conteúdos próprios de Ciências (25%), Matemática (25%),
Português (25%) e História (25%). A maioria dos
entrevistados (66,7%) alegou não conhecer o projeto
político pedagógico da escola e por conta disso não sabem
se ele contempla os temas transversais. Todos afirmaram
que os temas trabalhados em eventos escolares são
orientados pela transversalidade, sendo desenvolvido o
tema por disciplina específica.
Todos os entrevistados afirmaram que os alunos
sentem-se altamente motivados em participar desses
eventos, principalmente na seguinte escala de prioridade:
1º) Meio ambiente da região (Floresta amazônica e
biodiversidade) (66,7% muito importante); 2º) Questões
étnicas (indígenas, quilombolas etc.) (66,7% muito
importante);
3º)
Problemas
ambientais
locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias etc.) (66,7%
muito importante); 4º) Problemas ambientais globais
(aquecimento global, extinção de espécies etc.) (66,7%
muito importante); 5º) Saúde (doenças crônicas, câncer,
diabetes, hipertensão etc.) (66,7% muito importante); 6º)
Doenças sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e
drogas (66,7% muito importante); 7º) Profissão, emprego e
renda (66,7% muito importante); 8º) Esporte e lazer
(66,7% muito importante); 9º) Equipamentos tecnológicos
e eletrônicos (66,7% muito importante); 10º) Cultura
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globalizada (hip hop, funk, grafite etc.) (66,7% muito
importante); 11º) Cultura regional (música, dança, festas,
literatura etc.) (66,7% muito importante); 12º) Saúde do
corpo e saúde mental (66,7% muito importante); 13º) Bem
estar social (família, religião, preconceitos etc.) (66,7%
muito importante); 14º) Violência (doméstica, escolar,
gangues etc.) (66,7% muito importante); 15º) Violência
sexual (pedofilia, exploração sexual etc.) (100% regular);
16º) Vestuário e veículos (66,7% muito importante); 17º)
Línguas locais oriundas das famílias linguísticas tupiguarani, jê e karib (100% indiferente).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula. Desses espaços os professores
utilizam para suas aulas apenas essas salas de aula. Por não
haverem outros ambientes, nenhuma questão deste item foi
assinalada.
Todos afirmaram que não há nenhum projeto de
informática educativa na escola e não existem materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, por conta disso,
nenhum docente recebeu curso de capacitação para o uso
desses materiais, mesmo todos julgando muito importante
os materiais audiovisuais enquanto instrumento de apoio
didático pedagógico nas suas disciplinas. Devido à falta de
materiais audiovisuais todos produzem o seu próprio
material didático de acordo com que é disponível no seu
ambiente (plantas, animais, etc.).
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram que recebem via Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD) e que estes livros são escolhidos pela
Secretaria Municipal ou Estadual e utilizados pelos
professores. Além destes, revistas e jornais (37,5%)
também são utilizados pelos docentes no preparo das
atividades de ensino. O Livro didático contribui para o
alcance dos objetivos propostos para a sua disciplina, mas
não reforçam a metodologia de ensino centrada na
memorização,
porém
oferecerem
questões
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problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos,
além de serem parcialmente ricos em relação ao conteúdo
e a apresentação, e parcialmente privilegiam
conhecimentos teóricos em relação à experiência prática,
mesmo defasados em relação à dinâmica dos processos de
ensino e aprendizagem, o que acaba por não estimular a
multidisciplinaridade.
Os livros didáticos não constituem a principal
fonte de leitura e informação para o aluno, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos,
incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos, contemplam a realidade e os elementos
culturais locais e estão adequados às orientações
curriculares oficiais. Este é o ponto de vista de alguns
docentes entrevistados.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades dos bairros centrais de Óbidos
pleiteiam transporte coletivo, coleta seletiva de lixo,
melhor infraestrutura, qualidade do ensino básico e
aparelhamento das escolas públicas. Reclamam do
atendimento básico em saúde, da falta de um hospital com
médicos especialistas e pronto socorro com unidade de
emergência. O esgoto a céu aberto e ausência de destino
séptico aos dejetos de sanitários, banheiros e cozinhas, são
uma realidade comum. Quando existe saneamento básico,
despejam os rejeitos diretamente nos rios a partir de
bairros mais novos com algum planejamento. Somado ao
destino adequado do lixo (queimado na maioria das vezes),
o saneamento básico com tratamento do efluxo são
medidas de médio prazo a serem pleiteadas à gestão
pública.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF PROF ANTONIA CARVALHO DE MORAES
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Código INEP: 15002799
EMEIF PROF ANTONIA CARVALHO
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Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: ÓBIDOS
Região de
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Integração:
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Locação:
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL
Muratubinha é considerada uma comunidade de
remanescentes de quilombos e sua fundação data da época
do século XIX, ainda na época da escravidão. Para a
pesquisa feita nela e assim se produzir um breve
diagnóstico da memória local, foi feito um questionário
aberto, a partir do roteiro proposto na metodologia. A
comunidade está em processo de regularização de suas
terras e do reconhecimento de identidade com certificação
como comunidade quilombola junto à fundação Cultural
Palmares, sob a responsabilidade da Superintendência
Regional 30, da cidade de Santarém-PA.
O maior patrimônio natural desta comunidade
talvez seja o próprio Igarapé Muratubinha, um dos
afluentes do lado direito do Rio Amazonas, nasce no
próprio Rio Amazonas e desagua no Lago Cativo, com
16km de extensão, e cujo nome significa tribo de índios
(mura) e forte (tuba). Ele corta ao meio a Comunidade
Muratubinha, remanescente quilombola. Este igarapé é
fundamental para a comunidade, pois é o único meio por
onde os comunitários trafegam via fluvial, tanto para
procurar o pescado, uma fonte alimentícia fundamental
para esta comunidade, como para ir à cidade comprar e
vender gêneros alimentícios e outros. No entanto, esse
igarapé
vem
sofrendo
fortes
transformações,
principalmente no verão, quando o mesmo fica semi-seco
deixando a comunidade em extremo estado de dependência
de água tanto para consumo como para transporte, o que
obriga os comunitários a andar quilômetros para escoar
seus produtos, em cavalos ou em ombro. Contam os
comunitários que há muito tempo atrás, o Igarapé
Muratubinha era estreito, suas margens formavam
paisagem com plantas cacaueiras, bananais, mangueiras,
embaúbas e entre outras paisagens típicas do ambiente, sua
foz mostrava uma grande pastagem de pescaria e pouso de
diversas espécies de aves. Entre os patrimônios naturais de
flora destaca-se a Vitória-Régia, símbolo da floresta
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amazônica e o mureru, ambos encontrados em abundancia
no Lago Cativo.
Para se compor o patrimônio histórico de
Muratubinha é preciso expressar que a história de
Muratubinha é também história de quilombo e também da
relação do ser humano com a natureza. Esta região já se
tentou plantar juta, ainda nos anos 40, cacau e, no
momento, tenta-se cultivar hortaliças sobre marombas.
Nos anos 40, a juta tornou-se o “carro
condutor” da política governamental federal para a fixação
da população no campo. Nesse sentido, o governo federal
de então utilizou a juta como forma produtiva viável para o
desenvolvimento das populações em regiões de várzea ao
longo do Rio Amazonas e de seus afluentes. Em uma
dessas localidades se encontrava-se Muratubinha , de
Óbidos, que nos anos 40 era uma das áreas de cultivo e
comercialização do produto. Contudo, a produção e
comercialização acabaram por entrar em processo de
decadência visto que neste período as fibras sintéticas
(polietileno) começaram a ser comercializadas em larga
escala e com custos bem menores (CANTO; 2010).
No contexto do atual, da valorização de produtos
mais naturais, a juta volta a ser foco de atenção. Neste
caso, a Companhia Têxtil de Castanhal - TCT - desenvolve
o projeto “Unidades Demonstrativas de Utilização de
Várzea do Baixo Amazonas”, do Instituto de Fomento a
Produção de Fibras Vegetais da Amazônia – IFRAM. Este
projeto intenciona implantar unidades de produção que
façam uso de várzeas seja do baixo e do médio Amazonas
como polos produtores de alimentos (olerícolos) e de
fibras oleaginosas, em especial a juta (CANTO; 2010),
adaptados às condições do pequeno produtor ribeirinho.
Contudo, para este empreendimento, Muratubinha não tem
sido citada para participar. Outro produto de destaque
desta comunidade foi o cacau. O município de Óbidos
sempre se destacou na produção de cacau, no período
colonial e republicano, sendo inclusive uma cidade
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desenvolvida em termos de atividade exportadora do
produto. A coroa Portuguesa foi uma das produtoras de
cacau nesta região. No período Imperial, o império
apossou de um território cuja plantação de cacau chegara a
pelo menos 30 mil pés em área de várzea. Essa
propriedade recebeu o nome de Cacoal Imperial, onde
situada entre as comunidades de Santa Rita e Vila Barbosa,
pertencentes
ao
Programa
de
Assentamento
Agroexportador. Os polos atuais de produção cacaueira em
Óbidos são: São Lázaro, Santa Cruz e Livramento.
Muratubinha, que faz divisa com a comunidade de
Livramento, procurou ser incluída no programa desde
2007. Contudo, a referida comunidade passou por sérios
problemas de inundação e as plantações de cacau, que
foram desenvolvidas pelo PAE, foram perdidas na grande
enchente de 2009. Desde então a vocação da comunidade
Muratubinha é viver tentando produzir gêneros hortalícios.
Em época de cheia, o Igarapé Muratubinha
funciona como via de transporte à comunidade, enquanto
que na época da vazante sua função viária diminuía
fortemente. Logo, o senhor Benedito Guimarães,
comunitário de Muratubinha, sugeriu então nos anos 90,
que se fizesse uma barragem na boca do Igarapé para que
pudessem continuar trafegando de canoa durante seca, e
assim amenizar o problema. Foi feita então uma espécie de
barragem hidráulica na confluência do Igarapé com o Rio
Amazonas, impedindo a acelerada vazão da água das
cheias que preenchia o espaço do Lago Cativo.
A viagem da boca do Igarapé até o lago Cativo
pode ser feita em embarcações do tipo rabeta ou bajara,
que é de 16km, e no trajeto pode-se observar em termos de
flora, castanheiras, mararus e vitórias-régias, e em termos
de fauna é possível observar uma variada quantidade de
animais alados tais como gansos, gaviões e pequenos
pássaros de várias espécies. O lago Cativo é um ambiente
nascedouro de aves em época de vazante. Podemos
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encontrar também diversas espécies de peixes tais como
surubim, acari, pacu e tucunaré.
Quanto ao patrimônio histórico, há a igreja da
comunidade que tem sua construção datada de 1857, e com
sua festividade realizada sempre no mês de dezembro, e
homenageia Nossa Senhora da Conceição. A escola da
comunidade, foi construída e inaugurada em 31 de
dezembro de 2000.
Para fins de registro de memória, os primeiros
moradores desta comunidade foram Luiz Antônio dos
Santos, Eulália Rodrigues dos Santos, Maria Davi, Ana
Teixeira, Joaquim Português, José e Minervina Ferreira,
Maria Pinheiro, entre outros que fizeram o povoamento de
Muratubinha se tornar o que é neste momento.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na comunidade da Escola São Francisco,
todas as pessoas questionadas responderam não usufruir da
coleta de lixo, o destino dos resíduos produzidos–
armazenados de acordo com as respostas – é queimado
(90,7%).
Água: As respostas deixaram claro que a maior
parte abastecimento todo é feito através de Rio açude,
lago, igarapé ou nascente. Dos entrevistados, todos
declararam que a água não é tratada, sendo que 79,1%
filtram, 2,3% fervem e 18,6% utilizam o processo de
cloração.
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado na maior parte das respostas a Sumidouro (93%), e
7% em fossa séptica segundo os entrevistados.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (58,1%), os
demais pertencem aos que possuem ensino fundamental
completo (7%), a quem não sabe ler ou escrever (4,7%),
Ensino médio completo (9,3%), a quem sabe ler e
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escrever, mas não frequentou a escola (4,6%) e quem
possui Ensino Médio Incompleto (9,3%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
Dengue (1,9%), verminoses (8,7%), Doenças respiratórias
(1,9), Hepatite (2,9%), diarreia (18,3%), problemas de pele
(17,3%), problemas de coração (12,5%), problemas ósseos
(21,2%), Diabetes (4,8%), Doenças Mentais (4,8%), 1%
malária e em 3,8% não houve casos de doenças.
Dos entrevistados, 58,1% declararam que
recorrem a agentes comunitários de saúde para
atendimento em caso de doença e 23% vai à farmácia.
Quanto aos atendimentos de saúde, 9,3% alegaram que não
existe e 90% classificaram como regular. Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências, todos
declararam que não existe.
Quando questionados sobre a assistência social,
todos os entrevistados declararam que não existem.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 72,1%
dos entrevistados não possuem documento de propriedade
do terreno. Questionados sobre as características do
terreno, 93% dos entrevistados vivem em área de várzea.
Já quando foram questionados se a casa onde moram era
própria, cedida, alugada, dente outros, 74,4% afirmaram
que a casa é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
88,4% usam canoa/bajara e 11,6% utilizam Cavalo/jegue
ou mula.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, todos relatam que não existe
abastecimento de água.
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Urbanização das ruas: Com relação à
comunidade onde eles vivem, todos relatam que não existe
urbanização das ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que a maior
parte dos entrevistados confirmou que nenhum dos
menores de 18 anos trabalha (90%). Quanto à renda
familiar, 58,1% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos,
14% possuem renda de 2 a 3 salários, 7% possuem renda
de 3 a 5 salários e 20,9% recebem menos de 1 salário
mínimo.
Segurança pública
Neste item, todos os entrevistados declararam
que não existe segurança publica na comunidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 97,7% disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
dificuldades, a maioria dos moradores gosta do local onde
vivem. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 39%
responderam que participam na maioria das vezes e 51,2%
que às vezes participam e 9,3% nunca participam. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 48,8% informaram que
participariam e 34,9% talvez participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (67,4%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Também responderam
em escala de importância sobre: áreas verdes (27,9%), rios
e lagos (44,2%) e qualidade do ar (20,9%).
PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola todos os
entrevistados são docentes mulheres, com faixa etária
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variando entre 18 a 64 anos, sendo a maioria (66,7%)
concursado, apresentando-se de 0 a 15 anos de serviço
público. A maioria (50%) leciona no ensino fundamental –
séries finais, a maior parte (66,7%) dos entrevistados não
possui outras atividades dentro da escola e ninguém
leciona em outras escolas da rede municipal.
b) Formação e motivação: Dos professores
entrevistados, todos possuem graduação incompleta, do
tipo licenciatura plena. Em relação a instituição, todos
estudam/estudaram em instituição pública federal, sendo o
curso na modalidade presencial. A maior parte (92,9%)
participou de cursos de formação continuada, a partir de
oferta da iniciativa municipal, sendo todos de forma
presencial. Em relação aos conhecimentos teóricos e
práticos adquiridos durante a formação, os entrevistados
afirmaram ser adequado (33,3%).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de tempo
em função de composição de carga horária em duas ou
mais escolas (50% muito importante); 2º) Falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola (83,3%
muito importante); 3º) Falta de compromisso institucional
com a formação docente (50% muito importante); 4º) Falta
de vontade e motivação pessoal (33,3% muito importante);
5º) Falta de programas de incentivos por parte das
Secretarias de Educação (66,7% muito importante); 6º)
Falta de mecanismos de cobrança, especialmente por parte
do estado e município (66,7% importante); 7º) Falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(50% importante); 8º) Falta de recursos financeiros (66,7%
muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal (100% muito importante); 2º) Incentivo
por parte da Secretaria de Educação (50% muito
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importante); 3º) Melhoria do desempenho profissional
(100% muito importante); 4º) Melhoria de função/salário
na escola (66,7% muito importante); 5º) Oferta de
equipamentos de apoio (computador, internet, kits de
formação etc.) (50% muito importante); 6º) Oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops etc.) na sua área de
interesse (50% importante); 7º) Temáticas novas e/ou
diversificadas (66,7% importante).
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, mas os mesmos informaram não
estarem aptos a participar de cursos de educação
continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios (50% muito
importante); 2º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (83,3% muito
importante); 3º) Melhores salários (50% muito
importante); 4º) Articulação entre alunos, professores e
gestores (66,7% muito importante); 5º) Interesse dos
alunos (100% muito importante); 6º) Bom desempenho
dos alunos (66,7% muito importante); 7º) Qualificação e
atualização em conteúdos específicos (83,3% muito
importante); 8º) Número adequado de alunos em sala de
aula (50% importante); 9º) Possibilidade de assumir cargos
administrativos (33,3% pouco importante); 10º) Diálogo
com outros professores sobre questões da disciplina
(83,3% importante); 11º) Atuação em processo de gestão
participativa (66,7% muito importante); 12º) Salas de aula
adequadas (83,3% muito importante); 13º) Trabalhar em
um só local (66,7% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Convívio social (66,7% muito
importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos (66,7% muito importante); 3º) Metodologia de
ensino voltada para a memorização de conteúdos (50%
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pouco importante); 4º) Articulação dos conteúdos e sua
relação com a realidade socioambiental e cultural (83,3%
muito importante); 5º) Integração dos espaços de cidadania
Escola-Comunidade (66,7% muito importante); 6º) Maior
inclusão social (100% muito importante); 7º) Facilidade de
acesso a informações via Internet (50% importante); 8º)
Expectativa de melhoria de vida e trabalho com a
formação escolar (66,7% importante); 9º) Facilidade de
acesso a contextos informacionais e de lazer (83,3%
importante); 10º) Aprendizado por meio de atividades
lúdicas e participativas (50% muito importante); 11º)
Acesso a fontes bibliográficas variadas (50% muito
importante); 12º) Estímulo da família (100% muito
importante); 13º) Estímulo docente e relação professoraluno (100% muito importante); 14º) Facilidade de
deslocamento para a escola (66,7% importante); 15º)
Merenda escolar (66,7% importante); 16º) Salas de aula
adequadas (66,7% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a maioria (83,3%) afirmou ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
todos incorporam em suas aulas e todos trabalham algum
tema transversal em sua disciplina. Como temas indicados
temos, em escala de densidade de utilização Meio
Ambiente (26,1%); Pluralidade Cultural (21,7%); Ética
(17,4%); Saúde (13%); Trabalho e consumo (13%) e
Orientação Sexual (8,7%). São trabalhados integrados aos
conteúdos disciplinares e em parceria com outras
disciplinas, principalmente conteúdos próprios de Ciências
(25%), História (18,8%), Português (18,8%), Matemática
(12,5%), Física (6,3%), Biologia (6,3%), Estudos
Amazônicos (6,3%) e outros (6,3%). Todos os
entrevistados alegaram não conhecer o projeto político
pedagógico da escola e por conta disso não sabem se ele
contempla os temas transversais. Todos afirmaram que os
temas trabalhados em eventos escolares são orientados
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pela transversalidade, sendo desenvolvido o tema por
disciplina específica.
Todos os entrevistados afirmaram que os alunos
sentem-se altamente motivados em participar desses
eventos, principalmente na seguinte escala de prioridade:
1º) Meio ambiente da região (Floresta amazônica e
biodiversidade) (66,7% regular); 2º) Questões étnicas
(indígenas, quilombolas etc.) (50% regular); 3º) Problemas
ambientais locais (desmatamento, enchentes, lixo,
endemias etc.) (50% importante); 4º) Problemas
ambientais globais (aquecimento global, extinção de
espécies etc.) (66,7% regular); 5º) Saúde (doenças
crônicas, câncer, diabetes, hipertensão etc.) (33,3%
importante); 6º) Doenças sexualmente transmissíveis,
sexo, gravidez e drogas (50% muito importante); 7º)
Profissão, emprego e renda (66,7% regular); 8º) Esporte e
lazer (66,7% muito importante); 9º) Equipamentos
tecnológicos e eletrônicos (60% importante); 10º) Cultura
globalizada (hip hop, funk, grafite etc.) (40% regular); 11º)
Cultura regional (música, dança, festas, literatura etc.)
(33,3% muito importante); 12º) Saúde do corpo e saúde
mental (83,3% regular); 13º) Bem estar social (família,
religião, preconceitos etc.) (50% importante); 14º)
Violência (doméstica, escolar, gangues etc.) (50% pouco
importante); 15º) Violência sexual (pedofilia, exploração
sexual etc.) (66,7% pouco importante); 16º) Vestuário e
veículos (83,3% regular); 17º) Línguas locais oriundas das
famílias linguísticas tupi-guarani, jê e karib (50% pouco
importante).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula. Desses espaços os professores
utilizam para suas aulas apenas essas salas de aula. Por não
haverem outros ambientes, nenhuma questão deste item foi
assinalada.
Todos afirmaram que não há nenhum projeto de
informática educativa na escola e não existem materiais
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audiovisuais de apoio pedagógico, por conta disso,
nenhum docente recebeu curso de capacitação para o uso
desses materiais, mesmo todos julgando muito importante
os materiais audiovisuais enquanto instrumento de apoio
didático pedagógico nas suas disciplinas. Devido à falta de
materiais audiovisuais todos produzem o seu próprio
material didático de acordo com que é disponível no seu
ambiente (plantas, animais, etc.).
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram que recebem via Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD) e que estes livros são escolhidos pela
Comissão de Professores e utilizados pelos professores.
Além destes, revistas e jornais (36,4%) também são
utilizados pelos docentes no preparo das atividades de
ensino. O Livro didático contribui para o alcance dos
objetivos propostos para a sua disciplina, mas não
reforçam a metodologia de ensino centrada na
memorização,
porém
oferecerem
questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos,
além de serem parcialmente ricos em relação ao conteúdo
e a apresentação, e parcialmente privilegiam
conhecimentos teóricos em relação à experiência prática
ainda que não estejam defasados em relação à dinâmica
dos processos de ensino e aprendizagem, o que acaba por
estimular a multidisciplinaridade.
Os livros didáticos constituem a principal fonte
de leitura e informação para o aluno, oferecem estratégias
para pesquisa e aplicação dos conhecimentos, incentivam a
busca por novas informações e conhecimentos,
contemplam a realidade e os elementos culturais locais e
estão adequados às orientações curriculares oficiais. Este é
o ponto de vista de alguns docentes entrevistados.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
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quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF MIGUEL GUILHERME DA SILVA
Informações Básicas
Código INEP: 15104290
EMEF MIGUEL GUILHERME DA
Escola:
SILVA
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ÓBIDOS
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de Locação: RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Miguel Guilherme da Silva,
76,9% das pessoas questionadas responderam jogar
próximo à mata, o destino dos resíduos produzidos–
armazenados de acordo com as respostas – é queimado
(92,9%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito através de rio açude, lago, igarapé ou
nascente (64,3%), e 28,6% é através de bicão/cacimba.
Dos entrevistados, todos declararam que a água não é
tratada, e não responderam se tratam a água em casa.
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado através de rio/canal/valão (100%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (85,7%), os
demais percentuais foram distribuídos equitativamente
entre os que possuem ensino médio incompleto (7,1%); os
que sabem ler/escrever, mas não frequentou a escola
(7,1%); e os que não sabem ler/escrever (7,1%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
outras viroses (29,4%), diarreia (17,6%), verminoses
(11,8%), problemas de pele (11,8%), doenças respiratórias
(5,9%), problemas do coração (5,9%), e problemas ósseos
e/ou articulação (5,9%).
Dos entrevistados, 53,8% declararam que
recorrem a postos de saúde para atendimento em caso de
doença, outros 30% recorrem a hospitais públicos. Quanto
aos atendimentos de saúde, todos os entrevistados
alegaram que não existe no local onde vivem. Em relação
ao atendimento aos portadores de deficiências, 92,9%
declararam que não existe.
Quando questionados sobre a assistência social,
todos os entrevistados declararam que não existem. Outro
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dado de avaliação foi atendimento em saúde (71,4%),
qualidade de ensino (21,4%), e creche (7,1%) como os
mais importantes indicados pelos entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 57,1%
dos entrevistados não possuem documento de propriedade
do terreno, 28,6% não sabe e outros 14,3% possuem as
devidas documentações. Questionados sobre as
características do terreno, todos os entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, todos afirmaram que a casa
é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
32,4% andam a pé, 18,9% usam carro, 18,9% andam de
carroça/carro de boi, 16,2% utilizam moto, e 13,5% usam
cavalo/jegue/mula.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, todos relatam que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: Quanto à urbanização
das ruas, todos afirmaram não existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 92,9% dos
entrevistados confirmaram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; e 7,1% responderam que 3 ou mais menores
trabalham. Quanto à renda familiar, 85,7% recebem menos
de 1 salário mínimo; e 14,3% possuem de 1 a 2 salários
mínimos mensais como renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: Neste item, todos os
entrevistados declararam que não existe segurança pública
onde vivem.
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Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 78,6% disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 64,3% responderam que
às vezes participam, 28,6% disseram que participam na
maioria das vezes, e 7,1% nunca participam. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 50% informaram que participariam e
42,9% disseram que talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (71,4%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde e qualidade de ensino
(21,4%). Também responderam em escala de importância
sobre: áreas verdes (50%), qualidade do ar (35,7%), rios e
lagos (7,1%), e praias/balneários (7,1%).

PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nesta escola todos os entrevistados são docentes
mulheres, com faixa etária variando entre 18 a 30 anos,
sendo todos contratados, apresentando-se a com média de
2 a 5 anos de serviço público. Todos lecionam no ensino
fundamental – séries iniciais, sendo que todos atuam em
turmas multisseriadas. Os entrevistados não possuem
outras atividades dentro da escola e não lecionam em
outras escolas da rede municipal.
Formação e Motivação
Dos professores entrevistados todos possuem
graduação incompleta, do tipo licenciatura plena. Em
relação a instituição todos estudaram em instituição
federal, sendo o curso na modalidade presencial. Dos
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entrevistados, todos participaram de cursos de formação
continuada, ministrado por instituição pública municipal
na modalidade presencial. Em relação aos conhecimentos
adquiridos nesses cursos, todos julgam como plenamente
adequado.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de tempo
em função de composição de carga horária em duas ou
mais escolas (100% indiferente); 2º) Falta de comunicação
e divulgação dos cursos na escola (100% regular); 3º) Falta
de compromisso institucional com a formação docente
(100% indiferente); 4º) Falta de vontade e motivação
pessoal (100% indiferente); 5º) Falta de programas de
incentivos por parte das Secretarias de Educação (100%
regular); 6º) Falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e município (100%
indiferente); 7º) Falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (100% muito importante); 8º)
Falta de recursos financeiros (100% muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal (100% indiferente); 2º) Incentivo por
parte da Secretaria de Educação (100% regular); 3º)
Melhoria do desempenho profissional (100% muito
importante); 4º) Melhoria de função/salário na escola
(100% muito importante); 5º) Oferta de equipamentos de
apoio (computador, internet, kits de formação etc.) (100%
muito importante); 6º) Oferta de eventos (cursos, palestras,
workshops etc.) na sua área de interesse (100% pouco
importante); 7º) Temáticas novas e/ou diversificadas
(100% regular).
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, mas não se consideram aptos a
participar de cursos de educação continuada à distância,
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principalmente devido à dificuldade de acesso à internet
(75%).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios (100% muito
importante); 2º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (100% muito
importante); 3º) Melhores salários (100% muito
importante); 4º) Articulação entre alunos, professores e
gestores (100% muito importante); 5º) Interesse dos alunos
(100% muito importante); 6º) Bom desempenho dos
alunos (100% muito importante); 7º) Qualificação e
atualização em conteúdos específicos (100% muito
importante); 8º) Número adequado de alunos em sala de
aula (100% importante); 9º) Possibilidade de assumir
cargos administrativos (100% pouco importante); 10º)
Diálogo com outros professores sobre questões da
disciplina (100% muito importante); 11º) Atuação em
processo de gestão participativa (100% muito importante);
12º) Salas de aula adequadas (100% muito importante);
13º) Trabalhar em um só local (100% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue a
escala de importância: 1º) Convívio social (100% muito
importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos (100% muito importante); 3º) Metodologia de
ensino voltada para a memorização de conteúdos (100%
muito importante); 4º) Articulação dos conteúdos e sua
relação com a realidade socioambiental e cultural (100%
muito importante); 5º) Integração dos espaços de cidadania
Escola-Comunidade (100% muito importante); 6º) Maior
inclusão social (100% muito importante); 7º) Facilidade de
acesso a informações via Internet (100% muito
importante); 8º) Expectativa de melhoria de vida e trabalho
com a formação escolar (100% importante); 9º) Facilidade
de acesso a contextos informacionais e de lazer (100%
importante); 10º) Aprendizado por meio de atividades
lúdicas e participativas (100% muito importante); 11º)
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Acesso a fontes bibliográficas variadas (100% muito
importante); 12º) Estímulo da família (100% muito
importante); 13º) Estímulo docente e relação professoraluno (100% muito importante); 14º) Facilidade de
deslocamento para a escola (100% muito importante); 15º)
Merenda escolar (100% importante); 16º) Salas de aula
adequadas (100% muito importante).
Temas transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem todos informaram ter recebido orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina, mas todos
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
temas indicados temos, em escala de densidade de
utilização Meio Ambiente (16,7%), Saúde (16,7%),
Pluralidade Cultural (16,7%), Ética (16,7%), Orientação
Sexual (16,7%) e Trabalho e Consumo (16,7%). Todos os
entrevistados alegaram conhecer o projeto político
pedagógico da escola, e afirmam que o projeto contempla
os temas transversais.
A maioria dos entrevistados afirmaram que os
alunos sentem-se altamente motivados em participar
desses eventos, principalmente na seguinte escala de
prioridade: 1º) Meio ambiente da região (Floresta
amazônica e biodiversidade) (100% importante); 2º)
Questões étnicas (indígenas, quilombolas etc.) (100%
importante);
3º)
Problemas
ambientais
locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias etc.) (100%
importante);
4º)
Problemas
ambientais
globais
(aquecimento global, extinção de espécies etc.) (100%
importante); 5º) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão etc.) (100% importante); 6º) Doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (100%
importante); 7º) Profissão, emprego e renda (100%
importante); 8º) Esporte e lazer (100% importante); 9º)
Equipamentos tecnológicos e eletrônicos (100%
importante); 10º) Cultura globalizada (hip hop, funk,
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grafite etc.) (100% importante); 11º) Cultura regional
(música, dança, festas, literatura etc.) (100% importante);
12º) Saúde do corpo e saúde mental (100% importante);
13º) Bem estar social (família, religião, preconceitos etc.)
(100% importante); 14º) Violência (doméstica, escolar,
gangues etc.) (100% importante); 15º) Violência sexual
(pedofilia, exploração sexual etc.) (100% importante); 16º)
Vestuário e veículos (100% importante); 17º) Línguas
locais (oriundas das famílias linguísticas tupi-guarani, jê,
karib) (100% importante).
Infraestrutura de apoio pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula. Por não haver outros ambientes
todas as questões desses itens não foram assinaladas.
Todos afirmaram que não há nenhum projeto de
informática educativa na escola e não existem materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, e os docentes nunca
receberam curso de capacitação para o uso desses
materiais, e por conta disso, nunca usaram esses materiais.
Como complemento para suas aulas, todos produzem seu
próprio material didático de acordo com que é disponível
no seu ambiente (plantas, animais, etc.).
Em referência aos livros didáticos, os
professores afirmaram que recebem via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes livros são
escolhidos pela Secretaria Municipal ou Estadual e são
adotados parcialmente pela escola. Além destes, revistas e
jornais (50%) e livros didáticos/paradidáticos (50%)
também são utilizados para adequação dos conteúdos. O
livro didático contribui para o alcance dos objetivos
propostos para a sua disciplina, reforçam a metodologia de
ensino centrada na memorização, oferecerem questões
parcialmente problematizadoras e estimulantes à
curiosidade dos alunos, são ricos parcialmente em relação
ao conteúdo e a apresentação, privilegiam parcialmente
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
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práticos, porém estão parcialmente defasados em relação à
dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem, mas de
certa forma estimula a multidisciplinaridade.
Os livros didáticos constituem a principal fonte
de leitura e informação para o aluno, oferecem
parcialmente estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos, incentivam parcialmente a busca por novas
informações e conhecimentos, contemplam parcialmente a
realidade e os elementos culturais locais e estão
parcialmente adequados às orientações curriculares
oficiais.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF PROF CORACY CANTUARIO DE
ANDRADE
Informações Básicas
Código INEP: 15140129
EMEF PROF CORACY CANTUARIO DE
Escola:
ANDRADE
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: ÓBIDOS
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Todas as pessoas questionadas
responderam não usufruir da coleta de lixo, o destino dos
resíduos produzidos–armazenados de acordo com as
respostas – é queimado (100%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito através de rio, açude, lago, igarapé
ou nascente. Dos entrevistados, a maioria (56,3%)
declarou que a água é tratada, e como forma de tratamento
a cloração (100%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado a céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, todos os entrevistados
informaram que sabem ler/escrever, mas não frequentou a
escola.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
outras viroses (23,5%), diarreia (11,8%), hepatite (5,9%) e
hepatite (5,9%). Ressalta-se que o percentual de 52,9%
disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
Os entrevistados, todos declararam que recorrem
a curandeiros e benzedeiras para atendimento. Quanto aos
atendimentos de saúde todos alegaram que não existe. Em
relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
todos alegram não existir.
Quando questionados sobre a assistência social,
todos afirmaram que não existe. Outro dado de avaliação
foi atendimento em saúde como os mais importantes
indicados pelos entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que todos os
entrevistados não possuem documento de propriedade do
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terreno. Questionados sobre as características do terreno,
todos informaram que sua casa fica em área de terra firme.
Já quando foram questionados se a casa onde moram era
própria, cedida, alugada, dente outros, todos informaram
que a casa é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
35,6% andam a pé; 35,6% utilizam canoa/bajara; 26,7%
usam carroça/carro de boi e 2,2% utilizam bicicleta.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, todos relataram que o
abastecimento de água é bom.
Urbanização das ruas: Quanto à urbanização
das ruas, todos alegaram não existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
A maioria (50%) dos entrevistados informou que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha ou contribui com
o sustento familiar; 25% informaram que apenas um
trabalha; 16,7% informaram que três ou mais destes
trabalham e 8,3% que dois apenas trabalham.
Segurança pública
Neste item, todos os entrevistados declararam
não existir segurança publica na comunidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, todos disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), todos informaram que às
vezes participam. E quando perguntados se participariam
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de projetos que beneficiariam sua comunidade, todos
informaram que sim, que participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados o aspecto mais importante
é o atendimento à saúde. Também responderam em escala
decrescente de importância sobre: áreas verdes (43,8%);
rios e lagos (43,8%) e qualidade do ar (12,5%).
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF NOSSA SENHORA DA CONCEICAO
Informações Básicas
Código INEP: 15158691
EMEIF NOSSA SENHORA DA
Escola:
CONCEICAO
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: ÓBIDOS
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:

2308

DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na comunidade da Escola Nossa Senhora
da Conceição, todas as pessoas questionadas responderam
não usufruir da coleta de lixo, o destino dos resíduos
produzidos–armazenados de acordo com as respostas – é
queimado (100%).
Água: As respostas deixaram claro que a maior
parte abastecimento é feito através de Rio açude, lago,
igarapé ou nascente (50%), Micro Abastecimento
Comunitário-Poço Artesiano (25%) e por Poço Doméstico
(12,5%). Dos entrevistados, 77,8% declararam que a água
não é tratada, e dos 22,2% que tratam, todos utilizam o
processo de cloração.
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado na maior parte das respostas a Sumidouro
(88,9%), 5,6% em fossa séptica e 5,6% a céu aberto/vala
segundo os entrevistados.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (66,7%), os
demais pertencem aos que possuem ensino fundamental
completo (6,7%), a quem não sabe ler ou escrever (20%),
Ensino superior incompleto (6,7%) e quem possui Ensino
Médio Incompleto (20%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
Hepatite (11,1%), diarreia (26,7%), problemas de coração
(5,6%), 5,6% malária e em 50% não houve casos de
doenças.
Dos entrevistados, todos os entrevistados
declararam que recorrem a agentes comunitários de saúde
para atendimento em caso de doença. Quanto aos
atendimentos de saúde, 66,7% alegaram que não existe,
11,1% classificaram como regular, 11,1% como ruim e
11,1% classificaram como bom. Em relação ao
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atendimento aos portadores de deficiências, 88,9%
declararam que não existe e 5,6% não sabem responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
72,2% dos entrevistados declararam que não existe.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 66,7%
dos entrevistados não possuem documento de propriedade
do terreno. Questionados sobre as características do
terreno, todos os entrevistados vivem em área de terra
firme. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, todos
afirmaram que a casa é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
4,5% usam carro, 4,5% usam bicicleta, 38,6% usam
ônibus, 18,2% usam moto, 22,7% usam carroça/carro de
boi, 9,1% andam a pé e 2,3% utilizam cavalo/jegue ou
mula.
Meio ambiente
Abastecimento de água: A maioria declara que
o abastecimento de água é bom (66,7%).
Urbanização das ruas: Com relação à
comunidade onde vivem, 76,2% relatam que não existe
urbanização das ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que a maior
parte dos entrevistados confirmou que nenhum dos
menores de 18 anos trabalha (66,7%). Quanto à renda
familiar, 16,7% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos,
5,6% não possuem renda e 77,8% recebem menos de 1
salário mínimo.
Segurança pública
Neste item, todos os entrevistados declararam
que não existe segurança pública na comunidade.
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Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, todos disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
dificuldades, a maioria dos moradores gosta do local onde
vivem. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 11,1%
responderam que participam na maioria das vezes e 38,9%
que às vezes participam e 50% nunca participam. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 44% informaram que
participariam e 44,4% talvez participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (88,9%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Também responderam
em escala de importância sobre: áreas verdes (16,7%) e
qualidade do ar (66,7%).
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
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que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SANTISSIMA TRINDADE
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15227081
EMEF SANTISSIMA TRINDADE
Ensino Fundamental
ÓBIDOS
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Santíssima Trindade, 63,2%
das pessoas questionadas disseram usar recipiente aberto, e
36,8% recipiente fechado e o destino dos resíduos
produzidos–armazenados de acordo com as respostas – é
queimado (73,7%), enterrado (26,3%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito através de rio, açude, lago, igarapé
ou nascente (84,2%), poço doméstico (15,8%). Dos
entrevistados, 71,4% declararam que recebem água sem
tratamento, porém 71,4% fazem uso da cloração para
tratamento da água.
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado em sumidouro (52,6%), e jogado a céu aberto/vala
(47,4%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (75%),
sabem ler/escrever, mas não frequentou a escola (10%), e
os demais percentuais foram os que não sabem ler/escrever
(5%), e ensino fundamental completo (5%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
problemas ósseos e/ou de articulação (22,6%), diarreia
(9,7%), verminoses (6,5%), hanseníase (lepra) (3,2%), e
problemas do coração (3,2%).
Dos entrevistados, todos declararam que
recorrem a agentes comunitários de saúde para
atendimento em caso de doença. Quanto aos atendimentos
de saúde, 68,4% dos entrevistados alegaram ser regular na
comunidade. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 84,2% declararam que não existe no local
onde vivem.
Quando questionados sobre a assistência social,
todos os entrevistados declararam que não existe. Outro
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dado de avaliação foi atendimento de saúde (84,2%), e
qualidade de ensino (15,8%) como os mais importantes
indicados pelos entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que apenas
11,1% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno, e 83,3% afirmam possuir as
devidas documentações. Questionados sobre as
características do terreno, todos os entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, todos afirmaram que a casa
é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados 22,9% dos entrevistados responderam
que andam a pé, 21,7% usam carroça/carro de boi, 20,5%
utilizam de moto, e 20,5% usam bicicleta.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, todos relatam que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: Quanto à urbanização
das ruas, todos afirmaram não existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 42,1% dos
entrevistados confirmaram que nenhum menor de 18 anos
trabalha; 36,8% responderam que 2 menores trabalham;
15,8% afirmaram que 1 menor trabalha, e outros 5,3%
disseram que 3 ou mais menores trabalham. Quanto à
renda familiar, 57,9% recebem de 1 a 2 salários mínimos;
e 42,1% possuem menos de 1 salário mínimo mensal como
renda.
Cultura e lazer

2315

Segurança pública: Neste item, todos os
entrevistados declararam que não existe segurança pública
onde vivem.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram todos disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 89,5% responderam que
nunca participam e apenas 10,5% disseram que participam
às vezes. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 94,7%
informaram que não participariam, e somente 5,3%
disseram que sim.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (73,7%) o aspecto mais
importante são as áreas verdes. Também responderam em
escala de importância a qualidade do ar (21,1%), rios e
lagos (5,3%).
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
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restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15227090
EMEF NOSSA SENHORA DOS
REMEDIOS
Ensino Fundamental
ÓBIDOS
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Nossa Senhora dos Remédios,
todas as pessoas questionadas responderam não usufruir da
coleta de lixo, o destino dos resíduos produzidos–
armazenados de acordo com as respostas – é queimado
(92,3%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito através de rio açude, lago, igarapé ou
nascente (56,4%); poço doméstico (33,3%) e
bicão/cacimba (10,3%). Dos entrevistados, a maioria
(94,7%) declararam que a água é tratada, como forma de
tratamento utilizam a cloração (97,2%) e filtração (2,8%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado através de semidouro (92,3%) e fossa séptica
(7,7%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (71,9%), os
demais percentis foram distribuídos equitativamente nos
que possuem o ensino médio completo (12,5%); os que
possuem o ensino fundamental completo (6,3%),
importante destacar a quantidade percentual relativa aos
que não sabe ler/escrever (18,8%) e os que sabem
ler/escrever, mas não frequentou a escola (9,4%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (20,5%), doenças respiratórias (5,1%), problemas
ósseos e/ou articulação (2,6%), problemas do coração
(2,6%). Ressalta-se que o percentual de 69,2% disse não
ter havido ocorrência de nenhuma doença, podendo isso
ser reflexo de outros fatores que influenciam positivamente
na conservação da saúde.
Os entrevistados, todos declararam que recorrem
a agentes comunitários de saúde para atendimento. Quanto
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aos atendimentos de saúde, a maioria (69,2%) alegou que o
atendimento é bom; 17,9% julgou o atendimento regular,
7,7% julgou como ruim e 5,1% não soube responder. Em
relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
todos alegram não existir.
Quando questionados sobre a assistência social,
todos afirmaram que não existe. Outro dado de avaliação
foi atendimento em saúde (76,9%) e qualidade de ensino
(15,4%) e cursos de qualificação profissional (7,7%) como
os mais importantes indicados pelos entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que a maioria
(46,2%) dos entrevistados possui documento de
propriedade do terreno, 38,5% não possui nenhum
documento da propriedade e 15,4% não soube responder.
Questionados sobre as características do terreno, todos
informaram que sua casa fica em área de terra firme. Já
quando foram questionados se a casa onde moram era
própria, cedida, alugada, dente outros, a maioria (43,6%)
afirmou ser própria, 35,9% cedida, 12,8% posse e 7,7%
alugada.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
36,6% se locomovem de bicicleta; 24,4% utilizam moto;
14,6% usam carro; 14,3% utilizam moto; 17,1% andam a
pé e 7,3% utilizam carroça / carro de boi.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, todos relataram que o
abastecimento de água é bom (66,7%) e 33,3% regular.
Urbanização das ruas: Quanto à urbanização
das ruas, a maioria (64,1%) julgou como regular, 23,1%
alegou ser ruim, 7,7% julgou como bom e 5,1% não soube
responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)

2320

Analisando os dados, percebe-se que todos os
entrevistados informaram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha e não contribuem com o sustento familiar.
Cultura e lazer
Segurança pública: Neste item, todos os
entrevistados declararam não existir.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, todos disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 43,6% afirmaram que
participam na maioria das vezes, 35,9% que às vezes
participam e 20,5% nunca participaram. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, a maioria (79,5%) informaram que
participariam, 15,4% responderam que talvez/depende e
2,6% alegaram que não participariam de projetos.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados o aspecto mais importante
é o atendimento à saúde (76,9%). Também responderam
em escala de importância sobre: qualidade do ar (51,3%) e
áreas verdes (41%).
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
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doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SAO JOAO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15227456
EMEF SAO JOAO
Ensino Fundamental
ÓBIDOS
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola São João, todas as pessoas
questionadas responderam usar recipiente aberto, o destino
dos resíduos produzidos–armazenados de acordo com as
respostas – é queimado (87,5%), terreno baldio/lixão
(12,5%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito através de poço doméstico (100%).
Dos entrevistados, todos declararam que recebem água
sem tratamento.
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado em sumidouro (100%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (83,3%),
sabem ler/escrever, mas não frequentou a escola (16,7%), e
os demais percentuais foram os que não sabem ler/escrever
(16,7%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
doenças respiratórias (18,2%), diabetes (18,2%), diarreia
(9,1%), problemas ósseos e/ou de articulação (9,1%), e
outras viroses (9,1%).
Dos entrevistados, 75% declararam que
recorrem a hospitais públicos para atendimento em caso de
doença, outros 25% recorrem à farmácias. Quanto aos
atendimentos de saúde, todos os entrevistados alegaram
não existir na comunidade. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, todos declararam que não
existe no local onde vivem.
Quando questionados sobre a assistência social,
todos os entrevistados declararam que não existe. Outro
dado de avaliação foi qualidade de saúde (87,5%), e
qualidade de ensino (12,5%) como os mais importantes
indicados pelos entrevistados.
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Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 62,5%
dos entrevistados não possuem documento de propriedade
do terreno, e 37,5% afirmam possuir as devidas
documentações. Questionados sobre as características do
terreno, todos os entrevistados responderam que vivem em
área de terra firme. Já quando foram questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros,
75% afirmaram que a casa é própria, outros 25% dizem ser
cedida.

Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados 42,1% dos entrevistados responderam
que andam a pé, 31,6% usam carroça/carro de boi e 26,3%
andam a cavalo/jegue/mula.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, todos relatam que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: Quanto à urbanização
das ruas, todos afirmaram não existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 33,3% dos
entrevistados confirmaram nenhum menor de 18 anos
trabalha; 33,3% responderam que 2 menores trabalham;
22,2% afirmaram que 1 menor trabalha, e outros 11,1%
disseram que 3 ou mais menores trabalham. Quanto à
renda familiar, 62,5% recebem menos de 1 salário mínimo;
25% recebem de 1 a 2 salários mínimos, e 12,5% possuem
de 2 a 3 salários mínimos mensais como renda.
Segurança pública
Neste item, todos os entrevistados declararam
que não existe segurança pública onde vivem.
Cidadania

2325

Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 87,5% disseram que sim, outros 12,5%
falaram que gostam parcialmente. Esta afirmação chama
atenção pelo fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), todos responderam que nunca participam. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 62,5% informaram que
sim, 25% disseram que talvez/depende, e 12,5% falaram
que não.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (87,5%) o aspecto mais
importante é a qualidade do ar. Também responderam em
escala de importância as áreas verdes (12,5%).
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
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que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.

2327

Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF RODOLFO GRANDI
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15227480
EMEF RODOLFO GRANDI
Ensino Fundamental
ÓBIDOS
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE VÃRZEA
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Rodolfo Grandi, 66,7% das
pessoas questionadas responderam usar recipiente aberto, o
destino dos resíduos produzidos–armazenados de acordo
com as respostas – é queimado (66,7%), e enterrado
(33,3%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito através de rio açude, lago, igarapé ou
nascente (100%). Dos entrevistados, todos declararam que
a água é tratada, e que tratam a água em casa através do
processo de filtração (100%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado a céu aberto/vala (66,7%) e através de sumidouro
(33,3%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que sabem ler/escrever, mas não frequentou a escola
(66,7%), os demais percentuais foram os que possuem
ensino fundamental incompleto (33,3%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
verminoses (50%), outras viroses (505).
Dos entrevistados, 83,3% declararam que
recorrem a curandeiros/benzendeiros para atendimento em
caso de doença, outros 16,7% recorrem a agentes
comunitários de saúde. Quanto aos atendimentos de saúde,
todos os entrevistados alegaram ser regular. Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências, todos
declararam que não existe no local onde vivem.
Quando questionados sobre a assistência social,
83,3% dos entrevistados declararam que não existe. Outro
dado de avaliação foi qualidade de ensino (66,7%),
atendimento ao portador de deficiência (16,7%), e
assistência social (ou ações sociais) (16,7%) como os mais
importantes indicados pelos entrevistados.
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Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 83,3%
dos entrevistados não possuem documento de propriedade
do terreno, e 16,7% não sabem se possuem as devidas
documentações. Questionados sobre as características do
terreno, 66,7% dos entrevistados responderam que vivem
em área inundável (várzeas, igapó) e 33,3% moram em
áreas marginais de rios sujeitos a fenômenos de “terras
caídas”. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 66,7%
afirmaram que a casa é própria, 16,7% cedida e outros
16,7% de assentamento rural.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados todos os entrevistados responderam
que usam canoa/bajara.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, todos relatam que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: Quanto à urbanização
das ruas, todos afirmaram não existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 50% dos
entrevistados confirmaram que 3 ou mais menores de 18
anos trabalham; 16,7% responderam que nenhum menor
de 18 anos trabalha; 16,7% afirmaram que 1 menor
trabalha; e outros 16,7% disseram que 2 menores
trabalham. Quanto à renda familiar, 83,3% recebem menos
de 1 salário mínimo; e 16,7% possuem de 1 a 2 salários
mínimos mensais como renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: Neste item, todos os
entrevistados declararam que não existe segurança pública
onde vivem.
Cidadania

2330

Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram todos disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 83,3% responderam que
participam na maioria das vezes, e 16,7% nunca
participam. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 83,3%
informaram que participariam e 16,7% disseram que
talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (66,7%) o aspecto mais
importante é a qualidade de ensino. Também responderam
em escala de importância sobre: áreas verdes (50%), e rios
e lagos (50%).

PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nesta escola todos os entrevistados são docentes
mulheres, com faixa etária variando entre 31 a 40 anos,
sendo todos contratados, apresentando-se a com média de
11 a 15 anos de serviço. Todos lecionam no ensino
fundamental – séries iniciais, sendo em turmas de
multisseriadas. Os entrevistados não possuem outra
atividade dentro da escola e não lecionam em outras
escolas da rede municipal.
Formação e motivação
Dos professores entrevistados todos possuem
graduação incompleta, do tipo licenciatura plena. Em
relação a instituição todos estudaram em instituição
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federal, sendo o curso na modalidade presencial. Todos os
entrevistados participaram de cursos de formação
continuada, ministrado por instituição pública municipal
na modalidade presencial. Em relação aos conhecimentos
adquiridos nesses cursos, eles julgam como adequado.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
tempo em função de composição de carga horária em duas
ou mais escolas (100% indiferente); 2º) Falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola (100%
muito importante); 3º) Falta de compromisso institucional
com a formação docente (100% importante); 4º) Falta de
vontade e motivação pessoal (100% indiferente); 5º) Falta
de programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação (100% muito importante); 6º) Falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (100% muito importante); 7º) Falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(100% muito importante); 8º) Falta de recursos financeiros
(100% muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal (100% indiferente); 2º) Incentivo por
parte da Secretaria de Educação (100% pouco importante);
3º) Melhoria do desempenho profissional (100% muito
importante); 4º) Melhoria de função/salário na escola
(100% muito importante); 5º) Oferta de equipamentos de
apoio (computador, internet, kits de formação etc.) (100%
muito importante); 6º) Oferta de eventos (cursos, palestras,
workshops etc.) na sua área de interesse (100% muito
importante); 7º) Temáticas novas e/ou diversificadas
(100% muito importante).
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, mas informaram não estar aptos a
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participar de cursos de educação continuada à distância,
principalmente devido à falta de capacitação em
informática (50%) e dificuldade de acesso à internet
(50%).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos
para implementar práticas, inclusive laboratórios (100%
muito importante); 2º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (100% muito
importante); 3º) Melhores salários (100% muito
importante); 4º) Articulação entre alunos, professores e
gestores (100% importante); 5º) Interesse dos alunos
(100% importante); 6º) Bom desempenho dos alunos
(100% importante); 7º) Qualificação e atualização em
conteúdos específicos (100% muito importante); 8º)
Número adequado de alunos em sala de aula (100% muito
importante); 9º) Possibilidade de assumir cargos
administrativos (100% importante); 10º) Diálogo com
outros professores sobre questões da disciplina (100%
muito importante); 11º) Atuação em processo de gestão
participativa (100% importante); 12º) Salas de aula
adequadas (100% muito importante); 13º) Trabalhar em
um só local (100% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Convívio social (100% muito
importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos (100% muito importante); 3º) Metodologia de
ensino voltada para a memorização de conteúdos (100%
muito importante); 4º) Articulação dos conteúdos e sua
relação com a realidade socioambiental e cultural (100%
muito importante); 5º) Integração dos espaços de cidadania
Escola-Comunidade (100% muito importante); 6º) Maior
inclusão social (100% muito importante); 7º) Facilidade de
acesso a informações via Internet (100% muito
importante); 8º) Expectativa de melhoria de vida e trabalho
com a formação escolar (100% muito importante); 9º)
Facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer
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(100% importante); 10º) Aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas (100% muito
importante); 11º) Acesso a fontes bibliográficas variadas
(100% importante); 12º) Estímulo da família (100% muito
importante); 13º) Estímulo docente e relação professoraluno (100% muito importante); 14º) Facilidade de
deslocamento para a escola (100% muito importante); 15º)
Merenda escolar (100% muito importante); 16º) Salas de
aula adequadas (100% muito importante).
Temas transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem todos informaram não ter recebido orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina, mas todos
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
temas indicados em escala de densidade de utilização,
temos: Meio Ambiente (33,3%), Ética (33,3%) e
Orientação Sexual (33,3%). São trabalhados integrados aos
conteúdos disciplinares, principalmente nas disciplinas
Geografia (20%), Português (20%), Ciências (20%),
Matemática (20%) e História (20%). Os entrevistados
alegaram não conhecer o projeto político pedagógico da
escola, e por conta disso, não sabem se o Projeto
contempla os temas transversais, e os eventos escolares são
orientados pela transversalidade, e esses temas são
desenvolvidos de forma multidisciplinar.
A maioria dos entrevistados afirmou que os
alunos sentem-se altamente motivados em participar
desses eventos, principalmente na seguinte escala de
prioridade: 1º) Meio ambiente da região (Floresta
amazônica e biodiversidade) (100% muito importante); 2º)
Questões étnicas (indígenas, quilombolas etc.) (100%
importante);
3º)
Problemas
ambientais
locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias etc.) (100%
muito importante); 4º) Problemas ambientais globais
(aquecimento global, extinção de espécies etc.) (100%
importante); 5º) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão etc.) (100% importante); 6º) Doenças
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sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (100%
importante); 7º) Profissão, emprego e renda (100% muito
importante); 8º) Esporte e lazer (100% muito importante);
9º) Equipamentos tecnológicos e eletrônicos (100%
regular); 10º) Cultura globalizada (hip hop, funk, grafite
etc.) (100% importante); 11º) Cultura regional (música,
dança, festas, literatura etc.) (100% importante); 12º)
Saúde do corpo e saúde mental (100% importante); 13º)
Bem estar social (família, religião, preconceitos etc.)
(100% muito importante); 14º) Violência (doméstica,
escolar, gangues etc.) (100% muito importante); 15º)
Violência sexual (pedofilia, exploração sexual etc.) (100%
importante); 16º) Vestuário e veículos (100% muito
importante); 17º) Línguas locais oriundas das famílias
linguísticas tupi-guarani, jê e karib (100% pouco
importante).
Infraestrutura de apoio pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula. Por não haver outros ambientes
nenhuma das questões desses itens foram assinaladas.
Todos afirmaram que não há nenhum projeto de
informática educativa na escola e não existem materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, e os docentes nunca
receberam curso de capacitação para o uso desses
materiais, e por conta disso, nunca usaram esses materiais.
Como complemento para suas aulas, todos produzem seu
próprio material didático de acordo com que é disponível
no seu ambiente (plantas, animais, etc.).
Em referência aos livros didáticos, os
professores afirmaram que, às vezes, recebem via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Secretaria Municipal ou
Estadual e são adotados parcialmente pela escola. Além
destes, outros livros (33,3%), revistas e jornais (33,3%)
livros didáticos/paradidáticos (33,3%), também são
utilizados para adequação dos conteúdos. O Livro didático
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contribui para o alcance dos objetivos propostos para a sua
disciplina, reforçam a metodologia de ensino centrada na
memorização,
oferecerem
questões
parcialmente
problematizadas e estimulantes à curiosidade dos alunos,
são ricos parcialmente em relação ao conteúdo e a
apresentação, privilegiam parcialmente conhecimentos
teóricos em relação aos conhecimentos práticos, porém
estão parcialmente defasados em relação à dinâmica dos
processos de ensino e aprendizagem, mas de certa forma
estimula a multidisciplinaridade.
Os livros didáticos constituem a principal fonte
de leitura e informação para o aluno, oferecem
parcialmente estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos, incentivam parcialmente a busca por novas
informações e conhecimentos, contemplam parcialmente a
realidade e os elementos culturais locais e estão
parcialmente adequados às orientações curriculares
oficiais.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
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que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF GONCALVES COSTA

Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

Informações Básicas
15547477
EMEF GONCALVES COSTA
Infantil e Ensino Fundamental
ÓBIDOS
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE VÃRZEA
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Gonçalves Costa, 80% das
pessoas questionadas responderam usar recipientes
fechados na coleta de lixo, o destino dos resíduos
produzidos–armazenados de acordo com as respostas – é
queimado (100%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito através de micro abastecimento
comunitário (65%). Dos entrevistados, 80% declararam
que a água é tratada, porém tratam a água em casa através
do processo de cloração (100%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado através de sumidouro (100%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino médio incompleto (40%), os demais
percentuais foram distribuídos equitativamente os que
possuem ensino fundamental incompleto (30%); os que
sabem ler/escrever, mas não frequentou a escola (10%); os
que possuem o ensino fundamental completo (10%); os
que possuem o ensino médio completo (5%); e os que não
sabem ler/escrever (5%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (28%), verminoses (12%), problemas ósseos e/ou
de articulação (12%), doenças respiratórias (8%), hepatite
(4%), e problemas do coração (4%).
Dos entrevistados, 65% declararam que
recorrem a postos de saúde para atendimento em caso de
doença, outros 25% recorrem a hospitais públicos, 5%
farmácia e, 5% curandeiros/benzedeiras. Quanto aos
atendimentos de saúde, 70% dos entrevistados alegaram
que não existe. Em relação ao atendimento aos portadores
de deficiências, 75% declararam ser regular.
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Quando questionados sobre a assistência social,
65% dos entrevistados declararam que não existem, outros
30% não souberam responder. Outro dado de avaliação foi
atendimento em saúde (70%), qualidade de ensino (20%),
e cursos de qualificação profissional (10%) como os mais
importantes indicados pelos entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 50% dos
entrevistados não possuem documento de propriedade do
terreno e outros 50% possuem as devidas documentações.
Questionados sobre as características do terreno, todos os
entrevistados responderam que vivem em área inundável
(várzeas, igapó). Já quando foram questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros,
95% afirmaram que a casa é própria, 5% é assentamento
rural.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
74,1% canoa/bajara, 14,8% andam a pé, 24,8% andam a
cavalo/jegue/multa, 3,7% utilizam barca/balsa/lancha.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde vivem, 65% relatam que o
abastecimento de água é bom, 20% afirmaram ser regular,
10% falaram ser ruim e 5% disseram não saber.
Urbanização das ruas: Quanto à urbanização
das ruas, 95% afirmaram não existir, e 5% alegaram ser
ruim.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 90% dos
entrevistados confirmaram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; e 10% responderam que 1 menor trabalha.
Quanto à renda familiar, que 75% recebem menos de 1
salário mínimo; 25% possuem de 1 a 2 salários mínimos
mensais como renda.
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Segurança pública
Neste item, 95% dos entrevistados declararam
que não existe e outros 5% não souberam responder.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram todos disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 45% responderam que
participam na maioria das vezes, 40% que às vezes
participam e 15% nunca participam. E quando perguntados
se participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 65% informaram que participariam e 35%
disseram que talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (70%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Também responderam
em escala de importância sobre: áreas verdes (50%),
qualidade do ar (35%), e rios e lagos (15%).
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nesta escola todos os entrevistados são docentes
mulheres, com faixa etária variando entre 18 a 30 anos,
sendo todos contratados, apresentando-se a com média de
2 a 5 anos de serviço. Todos lecionam no ensino
fundamental – séries iniciais, sendo que todos atuam em
turmas multisseriadas. Os entrevistados não possuem
outras atividades dentro da escola e lecionam em outras
escolas da rede municipal.
Formação e Motivação
Dos professores entrevistados todos possuem
graduação incompleta, do tipo licenciatura plena. Em
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relação a instituição todos estudaram em instituição
federal, sendo o curso na modalidade presencial. Todos os
entrevistados participaram de cursos de formação
continuada, ministrado por instituição pública municipal
na modalidade presencial. Em relação aos conhecimentos
adquiridos nesses cursos, todos julgam como adequado.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
tempo em função de composição de carga horária em duas
ou mais escolas (100% regular); 2º) Falta de comunicação
e divulgação dos cursos na escola (100% muito
importante); 3º) Falta de compromisso institucional com a
formação docente (100% importante); 4º) Falta de vontade
e motivação pessoal (100% indiferente); 5º) Falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação (100% muito importante); 6º) Falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (100% muito importante); 7º) Falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(100% importante); 8º) Falta de recursos financeiros
(100% muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal (100% muito importante); 2º) Incentivo
por parte da Secretaria de Educação (100% pouco
importante); 3º) Melhoria do desempenho profissional
(100% importante); 4º) Melhoria de função/salário na
escola (100% muito importante); 5º) Oferta de
equipamentos de apoio (computador, internet, kits de
formação etc.) (100% muito importante); 6º) Oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops etc.) na sua área de
interesse (100% muito importante); 7º) Temáticas novas
e/ou diversificadas (100% muito importante).
A maioria (100%) dos professores manifestaram
o desejo pela oferta de cursos visando um melhor
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desempenho de suas atividades de ensino e se consideram
aptos a participar de cursos de educação continuada à
distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos
para implementar práticas, inclusive laboratórios (100%
importante); 2º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (100%
importante); 3º) Melhores salários (100% muito
importante); 4º) Articulação entre alunos, professores e
gestores (100% muito importante); 5º) Interesse dos alunos
(100% muito importante); 6º) Bom desempenho dos
alunos (100% muito importante); 7º) Qualificação e
atualização em conteúdos específicos (100% importante);
8º) Número adequado de alunos em sala de aula (100%
muito importante); 9º) Possibilidade de assumir cargos
administrativos (100% importante); 10º) Diálogo com
outros professores sobre questões da disciplina (100%
muito importante); 11º) Atuação em processo de gestão
participativa (100% importante); 12º) Salas de aula
adequadas (100% muito importante); 13º) Trabalhar em
um só local (100% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Convívio social (100% muito
importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos (100% importante); 3º) Metodologia de ensino
voltada para a memorização de conteúdos (100% muito
importante); 4º) Articulação dos conteúdos e sua relação
com a realidade socioambiental e cultural (100% muito
importante); 5º) Integração dos espaços de cidadania
Escola-Comunidade (100% importante); 6º) Maior
inclusão social (100% importante); 7º) Facilidade de
acesso a informações via Internet (100% importante); 8º)
Expectativa de melhoria de vida e trabalho com a
formação escolar (100% importante); 9º) Facilidade de
acesso a contextos informacionais e de lazer (100%
importante); 10º) Aprendizado por meio de atividades
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lúdicas e participativas (100% muito importante); 11º)
Acesso a fontes bibliográficas variadas (100% muito
importante); 12º) Estímulo da família (100% muito
importante); 13º) Estímulo docente e relação professoraluno (100% muito importante); 14º) Facilidade de
deslocamento para a escola (100% muito importante); 15º)
Merenda escolar (100% muito importante); 16º) Salas de
aula adequadas (100% muito importante).
Temas transversais
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem todos informaram não ter recebido orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina, mas todos
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
temas indicados em escala de densidade de utilização
temos: Meio Ambiente (33,3%), Saúde (33,3%) e
Pluralidade Cultural (33,3%). Todos os entrevistados
alegaram não conhecer o projeto político pedagógico da
escola, e por conta disso, não sabem se o Projeto
contempla os temas transversais, e os eventos escolares são
orientados pela transversalidade, e esses temas são
desenvolvidos de forma multidisciplinar.
A maioria dos entrevistados afirmou que os
alunos sentem-se altamente motivados em participar
desses eventos, principalmente na seguinte escala de
prioridade: 1º) Meio ambiente da região (Floresta
amazônica e biodiversidade) (100% importante); 2º)
Questões étnicas (indígenas, quilombolas etc.) (100%
importante);
3º)
Problemas
ambientais
locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias etc.) (100%
importante);
4º)
Problemas
ambientais
globais
(aquecimento global, extinção de espécies etc.) (100%
importante); 5º) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão etc.) (100% regular); 6º) Doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (100% regular); 7º)
Profissão, emprego e renda (100% regular); 8º) Esporte e
lazer (100% muito importante); 9º) Equipamentos
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tecnológicos e eletrônicos (100% regular); 10º) Cultura
globalizada (hip hop, funk, grafite etc.) (100%
importante); 11º) Cultura regional (música, dança, festas,
literatura etc.) (100% importante); 12º) Saúde do corpo e
saúde mental (100% regular); 13º) Bem estar social
(família, religião, preconceitos etc.) (100% importante);
14º) Violência (doméstica, escolar, gangues etc.) (100%
regular); 15º) Violência sexual (pedofilia, exploração
sexual etc.) (100% regular); 16º) Vestuário e veículos
(100% regular); 17º) Línguas locais oriundas das famílias
linguísticas tupi-guarani, jê e karib (100% importante).
Infraestrutura de apoio pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula. Por não haver outros ambientes
todas as questões desses itens não foram assinaladas.
Todos afirmaram que não há nenhum projeto de
informática educativa na escola e não existem materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, e os docentes nunca
receberam curso de capacitação para o uso desses
materiais, e por conta disso, nunca usaram esses materiais.
Como complemento para suas aulas, todos produzem seu
próprio material didático de acordo com que é disponível
no seu ambiente (plantas, animais, etc.).
Em referência aos livros didáticos os
professores afirmaram que, às vezes, recebem via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Secretaria Municipal ou
Estadual e são adotados parcialmente pela escola. Além
destes, outros livros (100%) também são utilizados para
adequação dos conteúdos. O Livro didático contribui para
o alcance dos objetivos propostos para a sua disciplina,
reforçam a metodologia de ensino centrada na
memorização,
oferecerem
questões
parcialmente
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos,
são ricos parcialmente em relação ao conteúdo e a
apresentação, privilegiam parcialmente conhecimentos
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teóricos em relação aos conhecimentos práticos, porém
estão parcialmente defasados em relação à dinâmica dos
processos de ensino e aprendizagem, mas de certa forma
estimula a multidisciplinaridade.
Os livros didáticos constituem a principal fonte
de leitura e informação para o aluno, oferecem
parcialmente estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos, incentivam parcialmente a busca por novas
informações e conhecimentos, contemplam parcialmente a
realidade e os elementos culturais locais e estão
parcialmente adequados às orientações curriculares
oficiais.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARE
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15557642
EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARE
Ensino Fundamental
ÓBIDOS
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Nossa Senhora de Nazaré,
100% das pessoas questionadas responderam não usufruir
da coleta de lixo, com isso, o destino dos resíduos
produzidos e não coletados – de acordo com as respostas –
é a queimada com 92,3%, e enterrado com 7,7%.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por rio açude, lago, igarapé ou nascente (84,6%) e
poço doméstico (15,4%). As formas de tratamento de água
utilizadas pelos moradores são: cloração (90%) e filtragem
(10%).
Esgoto: 100% dos entrevistados
declararam que não existe rede de esgoto; a maioria
(92,3%) destina dejetos em sumidouros e 7,7% utilizam
fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com 50%,
seguida dos que possuem ensino médio completo (10%);
os que não sabem ler/escrever (25%), os que sabem
ler/escrever mas não frequentaram a escola (10%) e os que
possuem ensino fundamental completo (5%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
Outras viroses com 84,6% dos casos; diarreia (7,7%), e
hepatite (7,7%). As declarações mostram que 100%
recorrem a postos de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 15,4% dos
entrevistados considera inexistente, 61,5% ruim, e 23,1%
regular. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 61,5% dos entrevistados consideram regular,
38,5% regular.
Quando questionados sobre a assistência social,
84,6% dos entrevistados afirmam não existir, 7,7% acha
ruim e declara não saber, respectivamente. Outro dado de
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avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 76,9% consideraram regular; 23,1%
consideram este item bom.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 84,6% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno e 15,4% não possuem.
Questionados sobre as características do terreno, 100% dos
entrevistados responderam que vivem em terra firme. Já
quando foram questionados se a casa onde moram era
própria, cedida, alugada, dente outros, 84,6% diz que a
casa onde moram é própria, 7,7% cedida, e 7,7% outros.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
14,3% andam de carro; 14,3% bicicleta; 14,3% andam de
ônibus, 14,3% moto, 14,3 moto-táxi, 14,3% à pé, e 14,3%
à cavalo.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que a urbanização das ruas não existe.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
76,9% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha e 15,4%
responderam que 2 apenas trabalham, 3 ou mais 7,7%.
Quanto à renda familiar, 7,7% recebem menos de 1 salário
mínimo; 84,6% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos e
7,7% não possuem renda.
Segurança Pública
Neste item, todos os entrevistados declararam
não existir. Tais dados fornecem base para a inferência de
que há ocorrência de violência na referida localidade
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Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 100% nunca participam das atividades. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 84,6% participariam e
15,4% talvez.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (100%) o
aspecto mais importante é o atendimento de saúde.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 30,8% consideram as áreas de
lazer/esporte; 15,4% programação cultural, 15,4% limpeza
de ruas e 38,5% a segurança pública. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: arborização das ruas, praias/balneários, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 30,8%
consideram mais importante as áreas verdes e 69,2% a
qualidade do ar.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
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O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF FREI EDMUNDO BONCKOSCH
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15560120
EMEF FREI EDMUNDO BONCKOSCH
Infantil e Ensino Fundamental
ÓBIDOS
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Frei Edmundo Bonckosch,
todas as pessoas questionadas responderam não usufruir da
coleta de lixo, o destino dos resíduos produzidos–
armazenados de acordo com as respostas – é queimado
(100%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito através de micro abastecimento
comunitário (96,3%). Dos entrevistados, 88,9% declararam
que a água não é tratada, porém tratam a água em casa
através do processo de cloração (100%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado através de semidouro (74,1%), a céu aberto/vala
(22,2%) e rede comunitária (3,7%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (44,4%), os
demais percentis foram distribuídos equitativamente nos
que possuem ensino fundamental completo (22,2%); os
que possuem o ensino médio completo (18,5%); os que
possuem ensino médio incompleto correspondem a 11,1%;
os que possuem o ensino superior incompleto (3,7%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (34,5%), problemas ósseos e/ou de articulação
(21,8%), doenças respiratórias (16,4%), verminoses
(10,9%).
Os entrevistados, todos declararam que recorrem
a outras comunidades para atendimento em caso de
doença. Quanto aos atendimentos de saúde, todos os
entrevistados alegaram que não existe. Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências, todos também
declararam que não existe.
Quando questionados sobre a assistência social,
todos os entrevistados declararam que não existem. Outro
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dado de avaliação foi atendimento em saúde (81,5%),
cursos de qualificação profissional (7,4), qualidade de
ensino (3,7%), atendimento ao portador de deficiência
(3,7%) e Creche (3,7%) como os mais importantes
indicados pelos entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 88,9%
dos entrevistados não possuem documento de propriedade
do terreno e 11,1% possuem as devidas documentações.
Questionados sobre as características do terreno, todos os
entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 85,2%
afirmaram que a casa é própria, 11,1% cedida e 3,7%
alegaram que a casa é alugada.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
25,7% andam a pé, 24,8% andam de ônibus, 16,2% moto,
15,2% de carroça/carro boi e 8,6% carro.
Meio ambiente
Com relação à comunidade onde eles vivem,
57,7% relatam que o abastecimento de água é bom, 30,8%
afirmaram ser regular, 7,7% não sabe e 3,8% disseram ser
ruim. Quanto à urbanização das ruas, 37% afirmaram não
existir, 22,2% disseram ser regular, 18,5% disseram não
saber, 14,8% avaliaram como bom e 7,4% alegaram ser
ruim.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 48,1% dos
entrevistados confirmaram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; 25,9% que 3 ou mais menores trabalham,
22,2% responderam que 1 apenas trabalha e 3,7% disseram
que dois menores trabalham. Quanto à renda familiar, que
66,7% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos; 25,9%
recebem menos de 1 salário mínimo; 3,7% possuem de 2 a
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3 salários mínimos mensais como renda e 3,7% não
possuem renda.
Segurança Pública
Neste item, todos os entrevistados declararam
que não existe segurança publica na comunidade onde
vivem.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram todos disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 51,9% responderam
participam na maioria das vezes, 40,7% que às vezes
participam e 7,4% nunca participam. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, todos informaram que participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (81,5%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Também responderam
em escala de importância sobre: áreas verdes (33,3%), rios
e lagos (29,6%), qualidade do ar (14,8%), praias/balneários
(14,8%) e arborização das ruas (7,4%).
PESQUISA E DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA E
ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS
PÚBLICAS - PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola a maior parte
dos entrevistados (75%) são docentes mulheres, com faixa
etária variando entre 18 a 50 anos, sendo a maioria (75%)
contratado, e a maior parte (50%) apresenta de 0 a 1 ano de
serviço público. A maioria (70,4%) leciona no ensino
fundamental – séries finais, sendo que grande parte (25%
em cada ano) atua no 6º, 7º,8º e 9º ano do ensino
fundamental e nenhum dos entrevistados possui outras
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atividade dentro da escola e a maioria (87,5%) não leciona
em outras escolas da rede municipal.
b) Formação e motivação: Dos professores
entrevistados 100% possui ensino médio, 25% ensino
superior incompleto e 25% possui ensino superior
completo.
Em
relação
a
instituição
todos
estudam/estudaram em instituição pública federal, sendo o
curso na modalidade presencial. A maior parte (87,5%)
não participou de cursos de formação continuada, os que
participaram foram a partir de oferta da iniciativa
municipal, sendo todos no formato presencial. Em relação
aos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante a
formação, os entrevistados ficaram divididos: adequado
(50%); pouco adequado (37,5%) e inadequado (12,5%).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de tempo
em função de composição de carga horária em duas ou
mais escolas (50% indiferente); 2º) Falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola (50% muito importante);
3º) Falta de compromisso institucional com a formação
docente (37,5% muito importante; 4º) Falta de vontade e
motivação pessoal (50% muito importante); 5º) Falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação (50% muito importante); 6º) Falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (75% importante); 7º) Falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(50% muito importante); 8º) Falta de recursos financeiros
(50% muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal (87,5% muito importante); 2º) Incentivo
por parte da Secretaria de Educação (62,5% muito
importante); 3º) Melhoria do desempenho profissional
(62,5% muito importante); 4º) Melhoria de função/salário
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na escola (87,5% muito importante); 5º) Oferta de
equipamentos de apoio (computador, internet, kits de
formação etc.) (87,5% muito importante); 6º) Oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops etc.) na sua área de
interesse (87,5% muito importante); 7º) Temáticas novas
e/ou diversificadas (87,5% muito importante).
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, assim como a maioria (87,5%)
informou estar aptos a participar de cursos de educação
continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios (50%
importante); 2º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (75%
importante); 3º) Melhores salários (100% muito
importante); 4º) Articulação entre alunos, professores e
gestores (100% muito importante); 5º) Interesse dos alunos
(100% muito importante); 6º) Bom desempenho dos
alunos (75% muito importante); 7º) Qualificação e
atualização em conteúdos específicos (62,5% muito
importante); 8º) Número adequado de alunos em sala de
aula (62,5% muito importante); 9º) Possibilidade de
assumir cargos administrativos (50% importante); 10º)
Diálogo com outros professores sobre questões da
disciplina (62,5% importante); 11º) Atuação em processo
de gestão participativa (62,5% importante); 12º) Salas de
aula adequadas (100% muito importante); 13º) Trabalhar
em um só local (62,5% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Convívio social (87,5% muito
importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos (62,5% importante); 3º) Metodologia de ensino
voltada para a memorização de conteúdos (62,5% muito
importante); 4º) Articulação dos conteúdos e sua relação
com a realidade socioambiental e cultural (50% muito

2357

importante); 5º) Integração dos espaços de cidadania
Escola-Comunidade (87,5% muito importante); 6º) Maior
inclusão social (75% muito importante); 7º) Facilidade de
acesso a informações via Internet (50% muito importante);
8º) Expectativa de melhoria de vida e trabalho com a
formação escolar (50% muito importante); 9º) Facilidade
de acesso a contextos informacionais e de lazer (50%
importante); 10º) Aprendizado por meio de atividades
lúdicas e participativas (50% muito importante); 11º)
Acesso a fontes bibliográficas variadas (62,5%
importante); 12º) Estímulo da família (87,5% muito
importante); 13º) Estímulo docente e relação professoraluno (87,5% muito importante); 14º) Facilidade de
deslocamento para a escola (37,5% muito importante);
15º) Merenda escolar (62,5% muito importante); 16º) Salas
de aula adequadas (87,5% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a maioria (50%) afirmou ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina, e
a maior parte (75%) incorpora em suas aulas e todos
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
temas indicados em escala de densidade de utilização,
temos: Meio Ambiente (31,6%); Ética (21,1%); Saúde
(21,1%); Pluralidade Cultural (10,5%); Trabalho e
consumo (10,5%) e Orientação sexual (5,3%). São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares e em
parceria com outras disciplinas, principalmente conteúdos
próprios de Matemática (25%), Português (25%), Ciências
(12,5%), Estudos Amazônicos (12,5%) e História (12,5%).
Todos os entrevistados alegaram não conhecer o projeto
político pedagógico da escola e por conta disso não sabem
se ele contempla os temas transversais. A maioria (62,5%)
afirmou que os temas trabalhados em eventos escolares
não são orientados pela transversalidade, sendo
desenvolvido o tema de forma multidisciplinar.
Segundo a maioria dos entrevistados (50%)
afirmam que os alunos sentem-se altamente motivados em
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participar desses eventos, principalmente na seguinte
escala de prioridade: 1º) Meio ambiente da região (Floresta
amazônica e biodiversidade) (37,5% muito importante);
2º) Questões étnicas (indígenas, quilombolas etc.) (50%
pouco importante); 3º) Problemas ambientais locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias etc.) (75%
muito importante); 4º) Problemas ambientais globais
(aquecimento global, extinção de espécies etc.) (50%
muito importante); 5º) Saúde (doenças crônicas, câncer,
diabetes, hipertensão etc.). (50% pouco importante); 6º)
Doenças sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e
drogas (50% muito importante); 7º) Profissão, emprego e
renda (50% pouco importante); 8º) Esporte e lazer (50%
muito importante); 9º) Equipamentos tecnológicos e
eletrônicos (50% pouco importante); 10º) Cultura
globalizada (hip hop, funk, grafite etc.) (62,5% pouco
importante); 11º) Cultura regional (música, dança, festas,
literatura etc.) (37,5% pouco importante); 12º) Saúde do
corpo e saúde mental (50% muito importante); 13º) Bem
estar social (família, religião, preconceitos etc.) (37,5%
muito importante); 14º) Violência (doméstica, escolar,
gangues etc.) (62,5% muito importante); 15º) Violência
sexual (pedofilia, exploração sexual etc.) (37,5% muito
importante); 16º) Vestuário e veículos (62,5 pouco
importante); 17º) Línguas locais oriundas das famílias
linguísticas tupi-guarani, jê e karib (62,5% pouco
importante).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula. Desses espaços os professores
utilizam para suas aulas apenas essas salas de aula. Por não
haver outros ambientes todas as questões desses itens não
foram assinaladas.
Todos afirmaram que não há nenhum projeto de
informática educativa na escola, porém, a maioria (83,3%)
afirmou não existir materiais audiovisuais de apoio
pedagógico, a maioria (80%) não recebeu curso de
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capacitação para o uso desses materiais, e por conta disso a
maioria (83,3%) nunca usou esses instrumentos, mesmo a
maioria (50%) julgando importante materiais audiovisuais
enquanto instrumento de apoio didático pedagógico nas
suas disciplinas. No entanto, 62,5% produz o seu próprio
material didático de acordo com que é disponível no seu
ambiente (plantas, animais, etc.).
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram que às vezes (37,5%) recebem via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD), 62,5% não sabe
quem escolhe estes livros e 87,5% os utilizam. Além
destes, outros livros (50%) também são utilizados pelos
docentes no preparo das atividades de ensino e eventos
escolares e que têm como critério principal empregado a
apresentação de dos conteúdos (imagens, gráficos, cores,
etc) (44,4%). Contribui (75%) para o alcance dos objetivos
propostos para a sua disciplina, reforçam a metodologia de
ensino centrada na memorização (75%) e oferecerem
questões problematizadas e estimulantes à curiosidade dos
alunos (75%), além de serem ricos em relação ao conteúdo
e a apresentação, e privilegiam parcialmente
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos e não estarem defasados em relação à dinâmica
dos processos de ensino e aprendizagem, estimulando a
multidisciplinaridade.
Os livros didáticos constituem principal fonte de
leitura e informação para o aluno e oferecem estratégias
para pesquisa e aplicação dos conhecimentos, incentivam
parcialmente a busca por novas informações e
conhecimentos, mas não contemplam a realidade e os
elementos culturais locais e estão parcialmente adequados
às orientações curriculares oficiais.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades dos bairros centrais de Óbidos,
pleiteiam transporte coletivo, coleta seletiva de lixo,
melhor infraestrutura, qualidade do ensino básico e
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aparelhamento das escolas públicas. Reclamam do
atendimento básico em saúde, da falta de um hospital com
médicos especialistas e pronto socorro com unidade de
emergência. O esgoto a céu aberto e ausência de destino
séptico aos dejetos de sanitários, banheiros e cozinhas, são
uma realidade comum. Quando existe saneamento básico,
despejam os rejeitos diretamente nos rios a partir de
bairros mais novos com algum planejamento. Somado ao
destino adequado do lixo (queimado na maioria das
vezes), o saneamento básico com tratamento do efluxo
são medidas de médio prazo a serem pleiteadas à gestão
pública.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF FRANCISCO PINTO PEREIRA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15560597
EMEF FRANCISCO PINTO PEREIRA
Ensino Fundamental
ÓBIDOS
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME

2362

DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Francisco Pinto Pereira, 96%
das pessoas questionadas responderam que a coleta de lixo
não existe; 2% dizem que o serviço ruim e 2% consideram
o serviço regular, com isso, o 100% do lixo produzido e
não coletado é queimado.
Água: Quanto ao serviço de abastecimento de
água a maioria (98%) dos entrevistados assinalou que não
conta com sistema de abastecimento de água. Assim,
55,1% dos entrevistados disseram que o abastecimento é
feito por microssistema comunitário e 44,9% dizem
receber água da rede geral de abastecimento. Foram
questionados também sobre o tratamento para a água que
lhes era fornecida não tratada e as respostas foram: a
maioria utiliza a cloração (76,3%); filtragem (18,4%);
fervura (5,3%).
Esgoto: 98% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto e 2% consideram este serviço
ruim. Em paralelo a isso, 57% dos entrevistados disseram
que despejam seu em sumidouros; 22,4% esgoto em fossa
séptica e 20,4% destinam em céu aberto.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
46,9%, seguida dos que possuem ensino fundamental
completo (14,6%); os que possuem ensino médio
incompleto (8,2%); ensino fundamental completo (8,2%);
os que sabem ler e escrever, mas não frequentaram a
escola (8,2%); os que não sabem ler/escrever (8,2%) e que
possuem ensino superior completo (6,1%). Outro dado de
avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 44,9% consideraram regular; 36,7%
consideram este item bom; 14,4% dizem ser ruim e 4,1 não
souberam responder.
Saúde
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Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia, com 27,1% dos casos, seguidos por doenças
respiratórias (21,4%); hepatite (8,6%); diabetes (5,7%);
problemas de coração (5,7%); outras viroses (1,4%); HIV
(1,4%) e verminoses (1,4%). Ressalta-se que o percentual
de 27,1% disse não ter havido ocorrência de nenhuma
doença, podendo isso ser reflexo de outros fatores que
influenciam positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostram que 71,4% dos
comunitários recorrem a postos de saúde para seu
atendimento; 10,2% procuram os agentes comunitários de
saúde; 8,2% aos médicos do plano de saúde; 6,1% a
farmácias e apenas 4,1% recorrem a hospitais públicos.
Quanto ao atendimento de saúde, 57,1% dos
entrevistados consideram regular; 26,5% bom; 16,3%
julgam este item ruim. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 38,8% dos entrevistados
consideram o item regular; 26,5% dizem ser bom; 16,5%
dizem ser ruim; 15,1% não souberam responder e 6,1%
declararam ser inexistente. Quando questionados sobre a
assistência social, 32,7% dos entrevistados testemunharam
ser regular; 22,4% julgam o item bom; 22,4% não
souberam responder; 12,2% julgam inexistente e 10,2%
julgaram ser ruim.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 42,9%
dos entrevistados não possuem documento de propriedade
do terreno; 42,9% possuem e 14,2% não souberam
responder, dessa forma a falta de formalidade fica visível
em praticamente metade das respostas sobre esse aspecto
questionado. Questionados sobre as características do
terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem
em área de terra firme. Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dentre
outros, 91,8% dizem que a casa onde moram é própria;
4,1% declaram que obtiveram sua residência por meio de
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posse; 4,1% relatam que a residência onde moram é
alugada.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria usa bicicleta (17%); 17% andam a pé; 16,1%
utilizam moto; 15,1% canoa/bajara; 11,9% utiliza ônibus;
7,8% usam moto táxi; 6,4% barca/balsa/lancha 4,1%
utilizam carro; 3,7% carroça/carro de boi e 0,9%
cavalo/jegue/mula.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 55% relatam que o
abastecimento de água é regular; 26,5% julgam bom e
18,4% 3,9% consideram ruim.
Urbanização das ruas: 38,8% dos entrevistados
disseram que a urbanização das ruas é inexistente; 36,7%
ruim; 18,4% regular; 4,1% não souberam responder e
apenas 2% dos entrevistados consideram o item bom.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
79,6% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 12,2%
responderam que 1 menor trabalha; 6,1% dos questionados
disseram que dois menores trabalham e 2% responderam
que 3 ou mais menores contribuem com a renda familiar.
Quanto à renda familiar, 53,1% recebem menos de 1
salário; 28,6% vivem com renda de 1 a 2 salários mínimos;
14,3% não possuem renda e apenas 1,1% de 2 a 3 salários
mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: Dos entrevistados, 98% não
souberam responder e 2 % consideram inexistente. Esses
dados mostram que a segurança pública está em falta, tais
dados fornecem base para a inferência de que há
ocorrência de violência urbana na referida localidade.
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Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 95,9% disseram que sim e 4,1% responderam
que gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de
que apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam
do local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados
com que frequência a família participa de ações da
comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos,
etc.), 42,9% responderam que participam na maioria das
vezes; 38,8% às vezes e 18,4% nunca participam. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 64,4% responderam sim;
16,3% talvez e 14,3% não.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (69,4%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para
16,3% a qualidade do ensino; 8,2% consideram construção
de creches e para 6,1% o item mais importante é o
atendimento aos portadores de deficiência.
Ainda sobre o que os entrevistados
consideram mais importante, 69,4% consideram a
segurança pública; 20,4% consideram limpeza de
ruas/terrenos; 6,1% criação de áreas de lazer e esporte e
4,1% consideram mais importante a programação cultural.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 46,9% consideram mais importante a
arborização de ruas; 20,4% áreas verdes; 16,3% os rios e
lagos e apenas 2% consideram mais importante a
qualidade do ar.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades dos bairros centrais de
Óbidos pleiteiam transporte coletivo, coleta seletiva de
lixo, melhor infraestrutura, qualidade do ensino básico e
aparelhamento das escolas públicas. Reclamam do
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atendimento básico em saúde, da falta de um hospital com
médicos especialistas e pronto socorro com unidade de
emergência. O esgoto a céu aberto e ausência de destino
séptico aos dejetos de sanitários, banheiros e cozinhas, são
uma realidade comum. Quando existe saneamento básico,
despejam os rejeitos diretamente nos rios a partir de
bairros mais novos com algum planejamento. Somado ao
destino adequado do lixo (queimado na maioria das vezes),
o saneamento básico com tratamento do efluxo são
medidas de médio prazo a serem pleiteadas à gestão
pública.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF MARIA PINTO MARINHO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15570622
EMEIF MARIA PINTO MARINHO
Infantil e Ensino Fundamental
ÓBIDOS
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE VÃRZEA
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Sagrado Coração de Jesus,
todas as pessoas questionadas responderam não usufruir da
coleta de lixo, o destino dos resíduos produzidos–
armazenados de acordo com as respostas – é queimado
(100%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito através de rio açude, lago, igarapé ou
nascente. Dos entrevistados, 96,3% declararam que a água
é tratada, como forma de tratamento utilizam a cloração
(92,3%) e a fervura (7,7%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado a céu aberto/vala (81,5%), fossa séptica (7,4%) e
sumidouro (3,7%)
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (56%), os
demais percentis foram distribuídos equitativamente nos
que possuem o ensino fundamental completo (8%); os que
possuem o ensino médio incompleto (4%), ensino médio
completo (4%), ensino superior completo (4%), porém,
importante destacar a quantidade percentual relativa aos
que sabem ler/escrever, mas não frequentou a escola (24%)
e aqueles que não sabem ler/escrever (12%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (48,9%), verminoses (13,3%), doenças
respiratórias (8,9%), problemas do coração (8,9%) e outras
viroses (6,7%).
Os entrevistados, todos declararam que recorrem
aos agentes comunitários de saúde para atendimento em
caso de doença. Quanto aos atendimentos de saúde, todos
alegaram ser regular. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, todos informaram que não
existe.
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Quando questionados sobre a assistência social,
todos afirmaram que não existe. Outro dado de avaliação
foi atendimento em saúde (85,2%) e qualidade de ensino
(11,1%) e atendimento ao portador de deficiência (3,7%)
como os mais importantes indicados pelos entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que todos
entrevistados não possuem documento de propriedade do
terreno. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, todos
informaram que a casa é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
52,5% utilizam canoa/bajara, 42,5% andam a pé, e 5%
utilizam cavalo, jegue, mula.
Meio ambiente
Com relação à comunidade onde eles vivem,
todos relataram que o abastecimento de água não existe.
Quanto à urbanização das ruas, todos afirmaram não
existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 30,8% dos
entrevistados confirmaram que 1 menor de 18 anos
trabalham, 26,9% nenhum dos menores de 18 anos
trabalha; 23,1% responderam que 3 ou mais menores
trabalham e 19,2% disseram que dois menores trabalham.
Quanto à renda familiar, que 85,2% de menos de 1 salário
mínimo e 14,8% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos.
Segurança Pública
Neste item, todos os entrevistados declararam
não existir segurança publica no lugar onde moram.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram a todos disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
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dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 53,8% responderam que
nunca participam, 26,9% que às vezes participam e 19,2%
que na maioria das vezes participam. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, a maioria (40%) informaram que não
participariam, 32% responderam que participariam e 28%
responderam talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (85,2%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Também responderam
em escala de importância sobre: qualidade do ar (46,4%),
rios e lagos (39,3%), áreas verdes (10,7%), rios e lagos e
praias/balneários (3,6%).
PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola a maioria dos
entrevistados (75%) são docentes mulheres, com faixa
etária variando entre 18 a 40 anos, sendo 50% contratados
e 50% concursados, apresentando-se a com média de 0 a 5
anos de serviço público. A maioria (57,1%) leciona no
ensino fundamental – séries finais, sendo que grande parte
atua em turmas de 6º (20%), 7º (26,7%), 8º (26,7%) e 9º
(26,7%) ano. Os professores entrevistados informaram não
exercerem outras atividades dentro da escola, e, não
lecionam em outras escolas da rede municipal.
b) Formação e motivação: Dos professores
entrevistados, a maioria (75%) possui graduação
incompleta, do tipo licenciatura plena. Em relação a
instituição todos estudam em instituição federal, sendo o
curso na modalidade presencial. Dos entrevistados a
metade (50%) participou de cursos de formação
continuada, ministrado por instituição privada. Em relação
aos conhecimentos adquiridos nesses cursos, 50% julga
como pouco adequado.
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Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de tempo
em função de composição de carga horária em duas ou
mais escolas (100% regular); 2º) Falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola (100% muito importante);
3º) Falta de compromisso institucional com a formação
docente (75% muito importante); 4º) Falta de vontade e
motivação pessoal (75% muito importante); 5º) Falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação (75% muito importante); 6º) Falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (100% muito importante); 7º) Falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(75% importante); 8º) Falta de recursos financeiros (100%
muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse pessoal (100% muito importante); 2º) Incentivo
por parte da Secretaria de Educação (100% importante);
3º) Melhoria do desempenho profissional (75% muito
importante); 4º) Melhoria de função/salário na escola (75%
muito importante); 5º) Oferta de equipamentos de apoio
(computador, internet, kits de formação etc.) (75% muito
importante); 6º) Oferta de eventos (cursos, palestras,
workshops etc.) na sua área de interesse (50% muito
importante); 7º) Temáticas novas e/ou diversificadas (50%
muito importante).
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, mas a maior parte (75%) informou
não estar aptos a participar de cursos de educação
continuada à distância, principalmente devido à falta de
capacitação em informática.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos para
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implementar práticas, inclusive laboratórios (100% muito
importante); 2º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (75% muito
importante); 3º) Melhores salários (100% muito
importante); 4º) Articulação entre alunos, professores e
gestores (75% muito importante); 5º) Interesse dos alunos
(100% muito importante); 6º) Bom desempenho dos
alunos (100% muito importante); 7º) Qualificação e
atualização em conteúdos específicos (75% muito
importante); 8º) Número adequado de alunos em sala de
aula (75% muito importante); 9º) Possibilidade de assumir
cargos administrativos (75% muito importante); 10º)
Diálogo com outros professores sobre questões da
disciplina (100% muito importante); 11º) Atuação em
processo de gestão participativa (75% muito importante);
12º) Salas de aula adequadas (100% muito importante);
13º) Trabalhar em um só local (100% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Convívio social (50% muito
importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos (100% importante); 3º) Metodologia de ensino
voltada para a memorização de conteúdos (50% regular);
4º) Articulação dos conteúdos e sua relação com a
realidade socioambiental e cultural (75% muito
importante); 5º) Integração dos espaços de cidadania
Escola-Comunidade (75% muito importante); 6º) Maior
inclusão social (75% muito importante); 7º) Facilidade de
acesso a informações via Internet (50% importante); 8º)
Expectativa de melhoria de vida e trabalho com a
formação escolar (50% muito importante); 9º) Facilidade
de acesso a contextos informacionais e de lazer (50%
muito importante); 10º) Aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas (75% muito importante);
11º) Acesso a fontes bibliográficas variadas (75% muito
importante); 12º) Estímulo da família (75% muito
importante); 13º) Estímulo docente e relação professoraluno (75% muito importante); 14º) Facilidade de
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deslocamento para a escola (75% muito importante); 15º)
Merenda escolar (75% muito importante); 16º) Salas de
aula adequadas (75% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a metade dos entrevistados informaram ter
recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina, e essa metade trabalha algum tema
transversal em sua disciplina. Como temas indicados
temos, em escala de densidade de utilização Meio
Ambiente (30,8%), Saúde (20%), Pluralidade Cultural
(7,7%), Ética (15,4%), Orientação Sexual (15,4%) e
Trabalho e Consumo (15,4%). São trabalhados separados
dos conteúdos disciplinares. Todos os entrevistados
alegaram não conhecer o projeto político pedagógico da
escola, e por conta disso, não sabem se o Projeto
contempla os temas transversais, e os eventos escolares são
orientados pela transversalidade, e esses temas são
desenvolvidos de forma multidisciplinar.
A maioria dos entrevistados (50%) afirmou que
os alunos sentem-se altamente motivados em participar
desses eventos, principalmente na seguinte escala de
prioridade: 1º) Meio ambiente da região (Floresta
amazônica e biodiversidade) (75% importante); 2º)
Questões étnicas (indígenas, quilombolas etc.) (75%
regular); 3º) Problemas ambientais locais (desmatamento,
enchentes, lixo, endemias etc.) (50% importante); 4º)
Problemas ambientais globais (aquecimento global,
extinção de espécies etc.) (75% regular); 5º) Saúde
(doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão etc.) (75%
regular); 6º) Doenças sexualmente transmissíveis, sexo,
gravidez e drogas (75% regular); 7º) Profissão, emprego e
renda (75% importante); 8º) Esporte e lazer (75% muito
importante); 9º) Equipamentos tecnológicos e eletrônicos
(50% muito importante); 10º) Cultura globalizada (hip
hop, funk, grafite etc.) (25% muito importante); 11º)
Cultura regional (música, dança, festas, literatura etc.)
(50% regular); 12º) Saúde do corpo e saúde mental (75%
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regular); 13º) Bem estar social (família, religião,
preconceitos etc.) (75% muito importante); 14º) Violência
(doméstica, escolar, gangues etc.) (75% importante); 15º)
Violência sexual (pedofilia, exploração sexual etc.) (75%
importante); 16º) Vestuário e veículos (50% regular); 17º)
Línguas locais (oriundas das famílias linguísticas tupiguarani, jê, karib) (50% regular).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca. Por não haverem
outros ambientes, todas as questões desses itens foram
desconsideradas.
Todos afirmaram que não há projeto de
informática educativa na escola e não existem materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, bem como, os docentes
nunca receberam curso de capacitação para o uso desses
materiais, e por conta disso, nunca usaram esses materiais,
mesmo todos alegando como muito importante. Como
complemento para suas aulas, todos produzem seu próprio
material didático de acordo com que é disponível no seu
ambiente (plantas, animais, etc.).
Em referência aos livros didáticos todos os
professores afirmaram que recebem via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes livros são
escolhidos pela Secretaria Municipal ou Estadual e são
adotados parcialmente pela escola. Além destes, outros
livros (60%), revistas e jornais (20%) livros
didáticos/paradidáticos (20%), também são utilizados para
adequação dos conteúdos. O Livro didático contribui para
o alcance dos objetivos propostos para a sua disciplina,
reforçam a metodologia de ensino centrada na
memorização,
oferecerem
questões
parcialmente
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos,
são ricos parcialmente em relação ao conteúdo e a
apresentação, privilegiam parcialmente conhecimentos
teóricos em relação aos conhecimentos práticos, porém
estão defasados em relação à dinâmica dos processos de
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ensino e aprendizagem, mas de certa forma estimula a
multidisciplinaridade.
Os livros didáticos constituem a principal fonte
de leitura e informação para o aluno, oferecem estratégias
para pesquisa e aplicação dos conhecimentos, incentivam a
busca por novas informações e conhecimentos,
contemplam a realidade e os elementos culturais locais e
estão adequados às orientações curriculares oficiais.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRADO
IRMA FIRMINA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15577465
CENTRO MUNICIPAL DE ENSINO
INTEGRADO IRMA FIRMINA
Infantil e Ensino Fundamental
ÓBIDOS
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: No Centro de Ensino Irmã Firmina, 61,4%
das pessoas questionadas responderam usufruir da coleta
de lixo, e quando ocorre é na frequência de 2
vezes/semana, o destino dos resíduos produzidos– de
acordo com as respostas – é coletado por serviço de
limpeza (gari) (50%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito por micro abastecimento comunitário
(100%). Dos entrevistados, todos declararam que a água é
tratada, as formas de tratamento utilizadas são: cloração
(59,5%), filtragem (31%) e fervura (9,5%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado através a céu aberto/vala (48,3%), Fossa séptica
(21%) e sumidouro (15%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (35,4%), os
demais percentis foram distribuídos equitativamente nos
que possuem ensino médio completo (21,5%); os que
possuem o ensino médio incompleto (20%); os que
possuem ensino fundamental completo correspondem a
12,3%; os que possuem o ensino superior completo
(1,5%), mas a taxa dos que sabem ler e escrever, mas não
estudaram e dos que não sabem ler/escrever ainda é
preocupante (9,2% cada).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (28,8%); viroses com 12,1% dos casos; e doenças
respiratórias (12,9%). Ressalta-se que o percentual de
39,4% disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
Os entrevistados, na maioria (90,9%),
declararam que recorrem a postos de saúde. Quanto aos
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atendimentos de saúde, os entrevistados consideram como
bom (38,2%) e regular (38,2%). Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências, 28,3% dos
entrevistados declararam ser ruim e 23,3% afirmaram não
existir e somente 20% declararam ser regular.
Quando questionados sobre a assistência social,
os entrevistados declararam não existir (36,2%), afirmaram
ser regular (25,9%) e 15,5% que o apontaram como bom.
Outro dado de avaliação foi atendimento em saúde
(71,9%) qualidade de ensino (12,3%) e atendimento ao
portador de deficiência (10,5%) como os mais importantes
indicados pelos entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 75,4%
dos entrevistados possuem documento de propriedade do
terreno e 24,6% não possuem. Questionados sobre as
características do terreno, todos os entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 83,6% afirmaram ser própria
a casa e 16,4% alegaram que a casa é alugada.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
23,5% andam a pé; 23,5% usam bicicleta; 22,1% Ônibus e
10,3% utilizam carro.
Meio ambiente
Com relação à comunidade onde eles vivem,
83,6% relatam que o abastecimento de água é regular e
16,4% afirmaram ser bom. Quanto à urbanização das ruas,
25% disseram ser ruim; 17,9% bom; e, 17,9% que não
existe.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 40% dos
entrevistados confirmaram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; 31,7% responderam que 1 apenas trabalha e
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15% dos questionados disseram que dois menores
trabalham e 13,3% que 3 ou mais menores trabalham.
Quanto à renda familiar, que 60,7% recebem menos de 1
salário mínimo; 36,1% possuem renda de 1 a 2 salários
mínimos e 3,3% de 2 não possuem renda.
Segurança pública
Neste item, a maioria dos entrevistados 28,1%
declarou não saber, 28,1% consideraram ruim, 26,3%
julgaram não existir, 14% declararam regular e 3,5%
consideraram ruim.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 91,2% disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 50,9% responderam que
participam às vezes e 49,1% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 54,4%
participariam e 45,6% não participariam.

Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (71,9%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Também responderam
em escala decrescente de importância sobre: arborização
das ruas (38,6%), qualidade do ar (33,3%), áreas verdes
(19,3%), praias/balneários (5,3%) e rios e lagos (3,5%).
PESQUISA E DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA E
ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS
PÚBLICAS – PEDEOP
a) Local de trabalho: nesta escola a maioria dos
docentes (92,9%) são mulheres, com faixa etária variando
entre 18 a 64 anos, sendo que a maioria (64,3%) é
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concursada e a maior parte (42,9%) apresenta de 11 a 15
anos de serviço público. A maioria (78,6%) lecionam
ensino fundamental – séries iniciais, sendo que grande
(40%) parte atua no 3º ano do ensino fundamental;
nenhum entrevistado possui outras atividades dentro da
escola e nenhum leciona em outras escolas da rede
municipal.
b) Formação e motivação: Metade dos
professores possui graduação incompleta, sendo a maior
parte (72,7%) do tipo licenciatura plena. Em relação a
instituição 27,3% estudam/estudaram estabelecimento
público federal; 27,3% em estabelecimento público
estadual e 45,5% em estabelecimento privado; do
quantitativo
entrevistado,
a
maioria
(45,5%)
participou/participa do curso na modalidade presencial. A
maior parte (64,3%) participou de curso de formação
continuada, a partir de oferta da iniciativa pública federal
(77,8%); estadual (11,1%) e privada (11,1%), sendo todos
no formato presencial. Em relação aos conhecimentos
teóricos e práticos adquiridos durante a formação, os
entrevistados ficaram divididos: adequado (71,4%);
plenamente adequado (14,3%) e pouco adequado (14,3%).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
educação (63,6% importante); 2º) Falta de tempo em
função de composição de carga horária em duas ou mais
escolas (45,5% importante); 3º) falta de recursos
financeiros (45,5% muito importante); 4º) falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola (45,5%
importante); 5º) falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e município (45,5%
importante); 6º) falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (45,5% importante); 7º) Falta de
compromisso institucional com a formação docente
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(27,3% importante); 8º) Falta de vontade e motivação
pessoal (27,3% importante).
Em escala de importância os professores
opinaram nas principais razões que estimulam sua busca
pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º) Melhoria
do desempenho profissional (72,7% muito importante); 2º)
Interesse pessoal (63,6% muito muito importante); 3º)
Oferta de eventos (cursos, palestras, workshops, etc) na
sua área de interesse (54,5% muito importante); 4º)
melhoria de função/salário na escola (54,5% muito
importante); 5º)
oferta de equipamentos de apoio
(computador, internet, kits de formação, etc) (54,5% muito
importante); 6º) Temáticas novas e/ou diversificadas
(45,5% muito importante); 7º) Incentivo por parte da
Secretaria de Educação (36,4% muito importante).
A maioria dos professores (92,9%) manifestou o
desejo pela oferta de cursos visando um melhor
desempenho de suas atividades de ensino, principalmente
em: educação especial (17,9%), os benefícios da
tecnologia no ensino-aprendizagem (14,3%), alfabetização
(14,3%), especializações diversas (10,7%), pós-graduação;
mestrado; metodologia diferenciada; libras; oficina
pedagógica (7,1%). A maioria dos entrevistados (57,1%)
informaram não estar aptos a participar de cursos de
educação continuada à distância, os principais motivos
são: falta de capacitação em informática (70%) e a
dificuldade de acesso à internet (20%).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) salas de aula adequadas
(71,4% muito importante); 2º) Trabalhar em um só local
(78,6% muito importante); 3º) Melhores salários (50%
muito importante); 4º) recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratório (50% muito importante); 5º)
bom desempenho dos alunos; Qualificação e atualização
em conteúdos específicos (53,8% importante); 6º) Número
adequado de alunos em sala de aula (42,9% muito
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importante); 7º) Articulação entre alunos, professores e
gestores; Interesse dos alunos (42,9% regular); 8º) Tempo
destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos
e práticos; Possibilidade de assumir cargos administrativos
(64,3% importante); 9º) Diálogo com outros professores
sobre questões da disciplina; Atuação em processo de
gestão participativa (35,7% indiferente).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue a
escala de importância: 1º) Integração dos espaços de
cidadania Escola-Comunidade (50% muito importante);
2º) Estímulo docente e relação professor-aluno (57,1%
muito importante); 3º) Programas e/ou projetos dirigidos
aos alunos (50% muito importante); 4º) Programas e/ou
projetos dirigidos aos alunos; Facilidade de acesso a
informações via Internet; Estímulo da família (50% muito
importante); 5º) Articulação dos conteúdos e sua relação
com a realidade socioambiental e cultural; Expectativa de
melhoria de vida e trabalho com a formação escolar;
Aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas; Facilidade de deslocamento para a escola
(50% muito importante); 6º) Maior inclusão social (42,9%
muito importante); 7º) Convívio social; Acesso a fontes
bibliográficas variadas (35,7% muito importante); 8º)
Metodologia de ensino voltada para a memorização de
conteúdos; Facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer (28,6% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a maioria (83,3%) afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
todos incorporam em suas aulas e trabalham algum tema
transversal em sua disciplina. Como temas indicados,
temos, em escala de densidade de utilização: Ética
(23,5%); Meio Ambiente (23,5%); Saúde (21,6%);
Pluralidade Cultural (17,6%); Orientação sexual (9,8%);
Trabalho e consumo (3,9%). São trabalhados integrados
aos conteúdos disciplinares e em parceria com outras
disciplinas, principalmente conteúdos próprios de Ciências

2383

(25%); Matemática (25%); Português (20,5%). A maioria
dos entrevistados (85,7%) alegou conhecer o projeto
político pedagógico da escola e a maior parte (84,6%)
afirmam que ele contempla os temas transversais. A maior
parte dos entrevistados (85,7%) afirmou que os temas
trabalhados em eventos escolares são orientados pela
transversalidade, sendo desenvolvido o tema na maioria
das vezes (83,3%) de forma multidisciplinar.
A maioria dos entrevistados (64,3%) afirmou
que os alunos sentem-se altamente motivados em
participar desses eventos, principalmente na seguinte
escala de prioridade: 1º) Meio ambiente da região (Floresta
amazônica e biodiversidade) (41,7% regular); 2º) Questões
étnicas (indígenas, quilombolas etc.) (50% regular); 3º)
Problemas ambientais locais (desmatamento, enchentes,
lixo, endemias etc.) (38,5% regular); 4º) Problemas
ambientais globais (aquecimento global, extinção de
espécies etc.) (33,3% importante); 5º) Saúde (doenças
crônicas, câncer, diabetes, hipertensão etc.). (38,5%
regular); 6º) Doenças sexualmente transmissíveis, sexo,
gravidez e drogas (41,7% importante); 7º) Profissão,
emprego e renda (58,3% importante); 8º) Esporte e lazer
(53,8% muito importante); 9º) Equipamentos tecnológicos
e eletrônicos (41,7% importante); 10º) Cultura globalizada
(hip hop, funk, grafite etc.) (25% muito importante); 11º)
Cultura regional (música, dança, festas, literatura etc.)
(61,5% importante); 12º) Saúde do corpo e saúde mental
(50% regular); 13º) Bem estar social (família, religião,
preconceitos etc.) (53,8%); 14º) Violência (doméstica,
escolar, gangues etc.) (50% importante); 15º) Violência
sexual (pedofilia, exploração sexual etc.) (41,7%
importante); 16º) Vestuário e veículos (41,7% importante);
17º) Línguas locais, oriundas das famílias linguísticas tupiguarani, jê e karib (41,7% pouco importante).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola, os professores afirmaram
existir: biblioteca/sala de leitura (45,2%), sala de aula
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(38,7%), laboratório de ciências (6,5%), laboratório de
informática (3,2%). Desses espaços os professores utilizam
para suas aulas principalmente a biblioteca (50%) e sala de
aula (41,7%).
O laboratório de ciências é de uso compartilhado
e é utilizado principalmente nas disciplinas: Ciências
(33,3%); Estudos Amazônicos (33,3%) e História (33,3%).
Segundo os entrevistados, o espaço é suficiente (66,7%),
porém não é adequado (60%), e o mobiliário insuficiente
(80%) e inadequado (75%); A maior parte dos
entrevistados (75%) afirmaram que o espaço favorece a
aplicação do conhecimento das ciências o cotidiano do
aluno, além de auxiliar no ensino da disciplina (80%).
Como espaços utilizados para o desenvolvimento de
práticas didáticas foi mencionado a “quadra de esportiva”.
Todos afirmaram que não há nenhum projeto de
informática educativa na escola, porém, a maioria (66,7%)
afirma existir materiais audiovisuais de apoio pedagógico,
no entanto, nunca receberam capacitação de apoio no uso
desses materiais, por conta disso, a maioria (55,6%)
raramente usa esses instrumentos, mesmo a maioria
(44,4%) jugando muito importante os materiais
audiovisuais enquanto instrumento de apoio didático
pedagógico nas suas disciplinas. Como recurso a maioria
(88,9%) produz o seu próprio material didático de acordo
com que é disponível no seu ambiente (plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura todos
afirmaram que o seu acervo bibliográfico não é suficiente
(54,5%) porém é adequado (54,5%), o espaço físico
insuficiente (63,6%) e inadequado (72,7%), o mobiliário e
instalações insuficientes (77,8%) e inadequado (77,8%),
não possui manutenção suficiente (77,8%) e nem adequada
(77,8%) diante do espaço. O acervo existente é
parcialmente adequado (66,7%) para atender sua disciplina
e que os títulos são em sua maioria de literatura infantil
(18,5%); livros didáticos (15,4%); Literatura brasileira
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(13,8%); Mapas e atlas (12,3%). Que a biblioteca e a sala
de leitura são usadas pelos alunos como apoio ao estudo de
sua disciplina (90%).
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram que recebem via Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD) e que estes livros são escolhidos pela
Comissão de Professores (92,3%) e utilizados pelos
professores (75%). Além destes, revistas e jornais, livros
também são utilizados pelos docentes no preparo das
atividades de ensino e eventos escolares e que têm como
critério principal empregado a adequação dos conteúdos e
abordagem inovadora e qualidade dos temas e conteúdos
(25,7% cada). Contribuem para o alcance dos objetivos
propostos para a sua disciplina e reforçam parcialmente a
metodologia de ensino centrada na memorização (60%) e
oferecerem questões problematizadoras e estimulantes à
curiosidade dos alunos (54,5%), porém são parcialmente
ricos em relação ao conteúdo e a apresentação, e
privilegiam parcialmente conhecimentos teóricos em
relação aos conhecimentos práticos, apesar de não estarem
defasados em relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem, não estimulam a multidisciplinaridade.
Os livros didáticos constituem parcialmente
principal fonte de leitura e informação para o aluno e
oferecem parcialmente estratégias para pesquisa e
aplicação dos conhecimentos, apesar de incentivarem a
busca por novas informações e conhecimentos, não se
adequando às orientações curriculares oficiais.
PLANO DE AÇÃO
As comunidades dos bairros centrais de
Óbidos pleiteiam transporte coletivo, coleta seletiva de
lixo, melhor infraestrutura, qualidade do ensino básico e
aparelhamento das escolas públicas. Reclamam do
atendimento básico em saúde, da falta de um hospital com
médicos especialistas e pronto socorro com unidade de
emergência. O esgoto a céu aberto e ausência de destino
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séptico aos dejetos de sanitários, banheiros e cozinhas, são
uma realidade comum. Quando existe saneamento básico,
despejam os rejeitos diretamente nos rios a partir de
bairros mais novos com algum planejamento. Somado ao
destino adequado do lixo (queimado na maioria das vezes),
o saneamento básico com tratamento do efluxo são
medidas de médio prazo a serem pleiteadas à gestão
pública.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SANTA MARIA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15585638
EMEF SANTA MARIA
Ensino Fundamental
ÓBIDOS
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE VÃRZEA
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Santa Maria, todas as pessoas
questionadas responderam usar recipiente fechado, o
destino dos resíduos produzidos–armazenados de acordo
com as respostas é queimado (100%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito através de rio, açude, lago, igarapé
ou nascente (100%). Dos entrevistados, todos declararam
que recebem água sem tratamento, e todos fazem uso da
água sem qualquer tratamento.
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado em sumidouro (100%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, todos possuem o ensino
fundamental incompleto.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
hepatite (16,7%), e febre amarela (16,7%).
Dos entrevistados, todos declararam que
recorrem a hospitais públicos para atendimento em caso de
doença. Quanto aos atendimentos de saúde, todos os
entrevistados alegaram existir na comunidade. Em relação
ao atendimento aos portadores de deficiências, todos
declararam que não existe no local onde vivem.
Quando questionados sobre a assistência social,
todos os entrevistados declararam que não existe. Outro
dado de avaliação foi atendimento de saúde (100%)
consideram como o mais importante indicado pelos
entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que apenas
todos os entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno. Questionados sobre as
características do terreno, todos os entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
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foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, todos afirmaram que a casa
é cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados 27,3% dos entrevistados responderam
que utilizam carro, 22,7% usam moto, 22,7% utilizam
cavalo/jegue/mula, 18,2% usam bicicleta, e 9,1% andam
de ônibus.
Meio ambiente
Com relação à comunidade onde eles vivem,
todos relatam que o abastecimento de água não existe.
Quanto à urbanização das ruas, todos afirmaram não
existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 33,3% dos
entrevistados confirmaram que nenhum menor de 18 anos
trabalha; 33,3% responderam que 2 menores trabalham; e
33,3% afirmaram que 1 menor trabalha. Quanto à renda
familiar, todos declararam receber menos de 1 salário
mínimo mensal como renda.
Segurança Pública
Neste item, todos os entrevistados declararam
que não existe segurança pública onde vivem.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 83,3% disseram que sim, outros 16,7%
falaram que gostam parcialmente. Esta afirmação chama
atenção pelo fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), todos responderam que nunca participam. E
quando perguntados se participariam de projetos que
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beneficiariam sua comunidade, todos informaram que
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (83,3%) o aspecto mais
importante são os rios e lagos. Também responderam em
escala de importância a qualidade do ar (16,7%).
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA
Informações Básicas
Código INEP: 15590399
EMEF SEBASTIAO FERREIRA DA
Escola:
SILVA
Nível Ensino: Infantil e Ensino Fundamental
Município: ÓBIDOS
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
RURAL DE TERRA FIRME
Locação:
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Sebastiao Ferreira da Silva,
todas as pessoas questionadas responderam não usufruir da
coleta de lixo, o destino dos resíduos produzidos–
armazenados de acordo com as respostas – é queimado
(100%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito através de rio açude, lago, igarapé ou
nascente (95,7%). Dos entrevistados, 73,9% declararam
que a água é tratada, como forma de tratamento utilizam a
cloração (94,1%) e a filtragem (5,9%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado em sumidouro (100%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (73,9%), os
demais percentis foram distribuídos equitativamente nos
que possuem ensino fundamental completo (4,3%); os que
possuem ensino médio incompleto (4,3%); importante
destacar a quantidade percentual relativa aos que não
sabem ler/escrever (13%) e aqueles que sabem
ler/escrever, mas não frequentou a escola (4,3%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (18,8%), verminoses (15,6%), doenças de pele
(6,3%), doenças mentais (6,3%), leishmaniose (21,9%).
Ressalta-se que o percentual de 21,9% disse não ter havido
ocorrência de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo
de outros fatores que influenciam positivamente na
conservação da saúde.
Os entrevistados, todos declararam que
recorrem a agentes comunitários de saúde (50%) e a
curandeiros/benzedeiras (50%) e que esse atendimento é
bom (78,3%), regular (8,7%), ruim (4,3%), não existe
(4,3%) e não souberam responder (4,3%). Em relação ao
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atendimento aos portadores de deficiências, todos
alegaram não existir.
Quando questionados sobre a assistência social,
a maioria (91,3%) julgaram não existir e 8,7% não
souberam responder. Outro dado de avaliação foi
atendimento em saúde (73,9%), cursos de qualificação
profissional (13%), qualidade de ensino (8,7%) e Creche
(4,3%) como os mais importantes indicados pelos
entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 60,9%
dos entrevistados possuem documento de propriedade do
terreno e apenas 39,1% não possuem as devidas
documentações. Questionados sobre as características do
terreno, todos os entrevistados responderam que vivem em
área de terra firme. Já quando foram questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros,
87% afirmaram que a casa é própria e 13% cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
69,6% se locomovem de carro, 26,1% utilizam moto e
4,3% utilizam moto-taxi.
Meio ambiente
Com relação à comunidade onde eles vivem,
todos relatam que não existe abastecimento de água.
Quanto à urbanização das ruas, 62,5% julgaram como
ruim, 29,2% disseram não existir e 8,3% disseram ser
regular.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 65,2% dos
entrevistados confirmaram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; 21,7% disseram que dois menores
trabalham, 8,7% que 3 ou mais menores trabalham
responderam e 4,3% afirmaram que 1 apenas trabalha.
Quanto à renda familiar, que 60,9% possuem menos de 1
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salário mínimo mensal como renda e 39,1% possuem
renda de 1 a 2 salários mínimos mensais.
Segurança Pública
Neste item, todos os entrevistados declararam
não existir.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram a grande maioria (73,9%) disseram que sim.
Esta afirmação chama atenção pelo fato de que apesar de
todas as dificuldades, os moradores gostam do local onde
vivem. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 52,2%
responderam que participam às vezes, 43,5% afirmaram
que participam na maioria das vezes e 4,3% nunca
participam. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, a maioria
(87%) informaram que participariam e 13% responderam
que não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados (69,4%) o aspecto mais
importante é o atendimento à saúde. Também responderam
em escala de importância sobre: áreas verdes (78,3%),
qualidade do ar (13%) e rios e lagos (8,7%).
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
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O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF FLORIPES DOS SANTOS
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15590410
EMEF FLORIPES DOS SANTOS
Ensino Fundamental
ÓBIDOS
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Floripe dos Santos, todas as
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo, o destino dos resíduos produzidos–armazenados de
acordo com as respostas – é queimado (100%).
Água: As respostas deixaram claro que o
abastecimento é feito através de rio açude, lago, igarapé ou
nascente. Dos entrevistados, todos declararam que a água é
tratada, como forma de tratamento utilizam a filtração
(81,8%) e cloração (18,2%).
Esgoto: O esgoto do banheiro e/ou sanitário é
lançado a céu aberto / valão (100%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, a faixa dominante é a dos
que possuem o ensino fundamental incompleto (90,9%) e
9,1% possuem ensino médio completo.
Saúde
Todos os entrevistados afirmaram que não houve
ocorrência de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo
de outros fatores que influenciam positivamente na
conservação da saúde.
Os entrevistados, a maioria (54,5%) declararam
que recorrem a curandeiros/benzedeiras para atendimento
em caso de doença e (45,5%) recorrem a posto de saúde na
área urbana. Quanto aos atendimentos de saúde, a maioria
(90,9%) alegou que o atendimento não existe e 9,1%
julgou como ruim. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, todos informaram que não
existe.
Quando questionados sobre a assistência social,
todos afirmaram que não existe. Outro dado de avaliação
foi qual dos itens relacionados ao atendimento de saúde,
atendimento ao portador de deficiência, assistência social,
creche, qualidade de ensino e cursos de qualificação
profissional se considera mais importantes pelos
entrevistados, todos responderam que atendimento e saúde.
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Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que todos os
entrevistados não possui documento de propriedade do
terreno. Questionados sobre as características do terreno,
todos informaram que sua casa fica em área de terra firme.
Já quando foram questionados se a casa onde moram era
própria, cedida, alugada, dente outros, todos afirmaram
que a casa é própria.

Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
34,4% se locomovem de ônibus, 28,1% utilizam carroça /
carro de boi, 28,1% usam canoa / bajara, 3,1% utilizam
carro, 3,1% bicicleta e 3,1% se locomovem de moto.
Meio ambiente
Com relação à comunidade onde eles vivem,
todos relataram que o abastecimento de água não existe.
Quanto à urbanização das ruas, todos afirmaram não
existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que a maioria
45,5% dos entrevistados informaram que nenhum dos
menores de 18 anos trabalha; 27,3% afirmaram que 3 ou
mais menores de 18 anos trabalham; 18,2% disseram que
dois menores trabalham e 9,1% dos entrevistados
confirmaram que apenas um trabalha.
Segurança pública
Neste item, todos os entrevistados declararam
não existir segurança pública no lugar onde moram.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, todos disseram que sim. Esta afirmação
chama atenção pelo fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
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Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), nenhum dos entrevistados
nunca participou. E quando perguntados se participariam
de projetos que beneficiariam sua comunidade, a maioria
(90,9%) informaram que participariam e 9,1%
responderam que talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para os entrevistados o aspecto mais importante
é o atendimento à saúde. Também responderam em escala
de importância sobre: qualidade do ar (90,9%) e
arborização das ruas (9,1%).
PLANO DE AÇÃO
As comunidades da zona rural se manifestaram,
no geral, como necessidades primárias, o acesso à luz
elétrica e água encanada. A energia propulsora para ambos
viria de motores e geradores de energia elétrica, os quais,
quando existem, são usados exclusivamente para
atividades coletivas em eventos comunitários religiosos ou
desportivos.
Na atual condição, usam a água do rio. Sem
tratamento algum, esta pode ser a principal fonte de
doenças de veiculação hídrica, principal acometimento,
principalmente em crianças. A filtração e adição de cloro
seriam os procedimentos de maior indução de curto prazo.
O transporte, quando existente dependem de
combustível para ocorrer. Este combustível é de uso
restrito e depende de petições focais junto à câmara de
vereadores ou ao Prefeito diretamente. Assim, comumente
alegam necessidade de gasolina ou diesel, combustíveis
que movem o ribeirinho em direção à cidade, e tudo o mais
que ela poderá oferecer como assistência médicoodontológica, por exemplo, dentre outros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SANTA MARIA GORETTI
Informações Básicas
Código INEP: 15002900
Escola: EMEF SANTA MARIA GORETTI
Nível Ensino: Ensino Fundamental
Município: ORIXIMINÁ
Região de
BAIXO AMAZONAS
Integração:
Tipo de
URBANO
Locação:
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
Segundo o histórico da Escola Santa Maria
Goretti, em 05 de dezembro de 1910 na cidade de
Santarém-Pará foi fundada a Congregação das Irmãs
Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus,
pelo Bispo Prelado de Santarém Dom Amando Bahman e
pela Madre Imaculada de Jesus Tombrack, da cidade de
Ahlenina Alemanha.
Os trabalhos das religiosas da Congregação
ultrapassaram as fronteiras santarenas e difundiram-se em
várias partes do Brasil e do mundo.
As irmãs religiosas conquistaram Oriximiná e,
em 1958, a Congregação representada na época por Frei
Rodolfo, fundou o Colégio Santa Maria Goretti,
acontecimento histórico para a educação oriximinaense,
tendo seu pleno funcionamento em 1962 com o curso
primário.
Na sua trajetória educacional recebeu várias
denominações como: Escola Regional Santa Maria Goretti,
Ginásio Normal Santa Maria Goretti, Escola Estadual de 1º
Grau Santa Maria Goretti e atualmente recebe a
denominação de Escola Municipal de Ensino Fundamental
Santa Maria Goretti, reconhecida pelo processo de
municipalização, através do Decreto nº 20 de 01 de março
de 2000, e continua com o compromisso de educar desde a
sua fundação. As significativas contribuições de todas as
religiões da Congregação da imaculada Conceição e de
toda a comunidade escolar, hoje, são reconhecidas com
muita gratidão e carinho, pois somaram a nós, cidadãos
oriximinaenses, a força e a coragem para educar.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto ao acondicionamento do lixo das
residências, 83,8% dos comunitários o guardam em
recipientes fechados e 15,8% acondicionam o em
recipientes abertos, 0,4% responderam outros. A maioria
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dos moradores 84% declararam que o lixo é coletado pelo
serviço de limpeza urbana, 9% dos entrevistados o destino
do lixo é a queima, e 6% depositam o em caçambas, 0,7%
relataram que jogam o lixo em terrenos baldios ou lixão e
ainda, 0,4% jogam em rios ou canal. Segundo 58,3% dos
comunitários não há serviço de coleta seletiva na
comunidade, embora 28,6% declararam que há este tipo de
coleta, apenas 13,2% não souberam responder. Na maioria
das residências 52,8% o serviço de coleta urbana está
disponível todos os dias da semana, em 13,5% apenas uma
vez por semana, enquanto que 12,4% dos domicílios tem
esse serviço duas vezes por semana e 21% este serviço é
disponível, três vezes por semana, 0,4% responderam
outros. A maioria dos moradores (91,9%) disseram não
reaproveitar ou fazer seleção do lixo, e apenas 8,1% dos
moradores reaproveitam o lixo, sendo que destes, 75%
reaproveitam o lixo do quintal para adubo, 12,5%
reaproveitam os plásticos, 6,3% reaproveitam papel, e o
mesmo percentual (6,3%) reaproveitam o lixo do quintal.
Quanto ao abastecimento de água nos domicílios
87,5% declararam ter o abastecimento água na residência a
partir da rede geral de distribuição e somente
12,5%recebem água na residência a partir do micro
sistema de abastecimento de água, de um poço
comunitário. Com relação ao tipo de água que os
moradores consomem a maioria 42,3%, declararam que a
água de consumo é clorada, enquanto que 34,5%
consomem água filtrada, 7,5% dos entrevistados
consomem água fervida, 7,1% declara não realizar
tratamento na água de consumo, 6,4% responderam outros
tratamentos e 2,2% não souberam responder a questão.
O tipo de sanitário ou banheiro que a maioria
das residências (94,5%) tem esgoto do tipo fossa séptica,
2,2% tem esgoto direcionado a rede geral, 1% sumidouro,
com o mesmo percentual de 0,7% vai para céu aberto ou
vala e ainda 0,4% dos entrevistados declarou ter sanitário
com esgoto direcionado a rede comunitária.
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Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade notamos, que 33,4% dos
moradores que tem apenas o ensino fundamental
incompleto, 31,5% terminaram o ensino médio, 8,8% tem
ensino médio incompleto, com o mesmo percentual de
6,8% de moradores que tem o ensino fundamental
completo ou o ensino superior incompleto, já os que têm o
ensino superior completo representam 6,2% dos
entrevistados, 5,5% e os que sabem ler/escrever, mas não
frequentaram escolas, e ainda 1,0% dos moradores
responderam outros. Os que estudaram em escola pública
são 90,3%, 7,2% em escolar privadas, enquanto 1,4%
estudaram no SESI/SENAI ou SENAC, e com o mesmo
percentual 0,4% de moradores que estudaram no Telecurso
ou outros sistemas de ensino.
Saúde
Na maioria das famílias 16,7% ocorreram casos
doenças respiratórias, e em 14,4% não houve casos de
doenças nos últimos meses, e 14,4% dos entrevistados
relataram ter havido casos de diarreia neste período de
tempo, e em 15,5% das famílias ocorreram casos de
viroses, em 10,5% dengue e em 9,3% verminoses. Em
casos de doença na família, a maioria dos comunitários
recorre ao hospital público (54,7%) e 23,4% disseram que
recorrem ao posto de saúde, mas 9,9% recorrem ao médico
do plano de saúde, o hospital privado é procurado por
7,3%, à farmácia por 3,3% e ainda o agente comunitário de
saúde é o primeiro a ser procurado por 1,5% dos
entrevistados. Na opinião dos moradores o atendimento de
saúde é avaliado com conceito regular para a maioria
52,1%, bom para 27,2% dos entrevistados, e 16,7%
representa o percentual de moradores que consideram o
serviço ruim, 3,1% não souberam responder, e ainda para
0,8% dos entrevistados o serviço não existe.
Já os serviços de atendimento aos portadores de
necessidades especiais, a maior parte dos entrevistados
33,5% acham regular, para 24,7% avaliam como bom, e o
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conceito ruim foi dado por 24,7%, os moradores que não
souberam responder representam 11,6% e 5,6%
consideram o serviço inexistente.
Quanto à avaliação da assistência social, para a
maioria dos entrevistados 43,4% é regular, e para 21,3% o
serviço é considerado bom, enquanto que 17,3% avaliam
como ruim, os moradores que não souberam conceituar
representam 12,9% e ainda 5,2%, consideram o serviço
inexistente.
Habitação
Quanto ao tempo de residência na comunidade,
notamos que a maioria dos entrevistados (60,2%) mora na
comunidade a mais de 10 anos, 17,2% moram entre 5 a 10
anos, enquanto que 8,1% dos moradores o tempo de
residência menor que 1 ano e os que residem nesta
comunidade de 1 a 5 anos representam 10,2%.
Notamos que 70,3% tem algum documento que
lhe confere vínculo ao terreno das residências e somente
26,8% não possuem documentos referentes aos terrenos, e
ainda 3% não souberam responder. Dentre os que possuem
a documentação do terreno a maioria 36,4% possui o titulo
de afloramento, enquanto que 34,2% têm comprovante de
residência e 29,1% tem seu nome vinculado às taxas do
IPTU. A maior parte das residências possuem terrenos de
terra firme 98,5%, 4% declararam que o terreno é
inundável e 1,1% responderam outros.
A maioria dos moradores 70,3% possui casa
própria, e 19,8% representa os comunitários que moram
em casas alugadas, 7% dos entrevistados mora em casas
cedidas, 2,6% por posse, 0,4% assentamento rural. A casa
da maioria dos entrevistados é de alvenaria 83,8% e 15,1%
são de madeira. Quanto aos cômodos 35,2% das
residências apresentam quartos de dormir, 18,2% possuem
sala, 17,9% das residências que possuem cozinha, 24,1%
dos entrevistados relataram que o domicílio possui
banheiro, os domicílios que ainda tem jirau somam 4,6%.
Transporte
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Quanto aos meios de transporte utilizados pelos
comunitários, a maioria 35,8% desloca-se à pé, 19,1% de
moto, já 17% utiliza a bicicleta, o carro é utilizado por
15,5% dos moradores, enquanto que 10% utiliza o serviço
de moto-táxi, e ainda em menor percentual os que utilizam
barca 1,5%, carro de boi e outros transporte com o mesmo
percentual (0,4%) canoa ou ônibus (0,2%).
Meio ambiente
Sobre a questão da urbanização das ruas, a
maioria dos comunitários (49,2%) disse que esse aspecto
merece o conceito regular, mas, para 27,2% esse conceito
é bom, o percentual de moradores que avaliaram a
urbanização das ruas com conceito ruim é 16%, para 4,0%
este serviço não existe e ainda 3,6% não souberam
responder.
Quanto à presença de áreas verdes, a maioria
50% acha que esse aspecto tem conceito regular, mas para
34,8% tem conceito bom, os que atribuíram o conceito
ruim totalizam 8,7% dos comunitários consultados,
enquanto que 3,0% declararam não saber avaliar este
aspecto e 3,5% disseram que tais áreas não existem. Já
quanto à arborização das ruas, o conceito bom foi dado
pela maioria 36,8%, e regular por 35,9%, enquanto que
19,5% avaliaram como ruim, já 5,% disseram que este
aspecto inexiste e 2,6% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Quanto à renda das famílias, observamos que a
maioria (36,2%) ganha entre 1 a 2 salários mínimos
mensais, 21,5% tem renda de 2 a 3 salários mínimos
mensais, enquanto que 19,7% recebem menos de 1 salário
mínimo mensal ou vivem com renda ocasional, enquanto,
com o percentual 12,2% de moradores que relataram
receber de 3 a 5 salários mínimos, 6,1% os que recebem 5
ou mais salários mínimos no mês, e ainda 4,3% dos
moradores declararam não ter renda. Quanto à origem da
renda, grande parte dos comunitários 26%, trabalha como
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profissionais autônomos, enquanto que 24,2% trabalham
em empresa privada, 17,4% são trabalhadores de órgãos
públicos, 11,3% recebem aposentadoria pública, 10,2%
recebem ajuda financeira de programas sociais (desses
75% bolsa escola e 25% bolsa família), já 6,4% realizam
outros trabalhos, 3,0% trabalham no mercado informal
(como diaristas e empregadas domésticas 66,7% e 33,3%
manicures), e em menor percentual 1,5% recebem
aposentadoria privada.

Segurança Pública
O serviço de segurança pública é considerado
com conceito regular para a maioria 46,5%, ruim para
29,6%, enquanto que apenas 12,6% dos moradores
consideraram o serviço bom, 7,4% não souberam
responder sobre o conceito do serviço de segurança
pública e ainda 3,9% disseram que este serviço inexiste.
Cidadania
Dos moradores participantes da pesquisa 79,6%
afirmaram gostar de morar na comunidade, 16,5% dizem
gostar parcialmente, ainda 3,5% afirmam não gostar de
morar na comunidade. Na opinião da maioria 56,6% a
convivência entre os moradores é boa, enquanto que
38,8% acham essa convivência satisfatória, mas para 4,6%
é considerada ruim. Quanto à atuação da associação de
moradores a maioria 31,9% não soube responder, enquanto
que 30,1% afirma ser regular, os que consideram a atuação
da associação boa correspondem a 17% dos moradores
consultados, embora 7,9% declararam a inexistência de
atuação desta associação.
Quanto a frequência na participação em
ações na comunidade, a maioria declara que nunca
participa (47,6%), enquanto que 39% disseram que as
vezes participam, e somente 13,4% participam na maioria
das vezes. A maioria dos moradores consultados 57%
disseram que participariam de projetos que beneficiem a
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comunidade, 24,3% afirmam que não participariam, e
18,7% representam os comunitários que responderam que
talvez participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados 66,9%, a
melhoria na qualidade do atendimento de saúde representa
uma prioridade, com o percentual de 14,7% representam
os moradores que consideram mais importante à qualidade
do ensino, e ainda 9,6% acham que o mais importante é a
oferta de cursos de qualificação profissional na
comunidade, 6,4% acham mais relevante o atendimento a
pessoa portador de deficiências e apenas, 2,4% referem a
assistência social como item mais importante.
Quanto aos serviços considerados mais
importantes para os moradores, a maioria 73,8% considera
a melhoria do abastecimento de água uma prioridade,
12,9% considera a melhoria no serviço de coleta de lixo é
o item mais importante, para 9,3% os serviços de rede de
esgoto, já a urbanização das ruas é o item mais importante
para 3,2% e ainda apenas 0,8% acham que a prioridade é o
serviço de transporte coletivo.
Quanto aos aspectos mais relevantes para os
moradores entrevistados à segurança pública representa
uma prioridade para 73,9% e 13,5% acha que o item mais
importante é a limpeza de ruas e terrenos, o item mais
importante para 8,3% é a programação cultural, e apenas
4,3% acham a presença de áreas de lazer e esporte.
Quanto aos aspectos prioritários avaliados, a
qualidade do ar representa é o item mais relevante para
67,4%, enquanto que a manutenção ou presença de áreas
verdes é o item mais relevante para 12,6%, e para 11,3% o
mais importante é a arborização das ruas, 7,0% consideram
mais relevante os rios e lagos, 1,7% consideram a
importância de praias e balneários.
Para a maioria dos moradores entrevistados
(47,3%), a presença de programas sociais representa o item
de maior relevância, enquanto que 11,5% consideram uma
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maior importância para a presença de bibliotecas, já para
9,7% a presença de clubes e quadras de eventos é o item de
maior importância, como mesmo percentual de 8,8% de
moradores que acham que mais relevante é a atuação
social das igrejas ou da associação de moradores, as
cooperativas de trabalho são mais importantes para apenas
7,5% dos moradores entrevistados, e somente 6,2% dos
moradores declararam que os movimentos sociais é o item
mais relevante.
PEDEOP
Quanto ao local de trabalho, nesta escola a
maioria dos docentes são mulheres (87,5%) de faixa etária
variando entre 31 a 64 anos, todos com vínculo
permanente (concursados), apresentando 2 a 25 anos de
serviço. Todos lecionam nas séries finais do ensino
fundamental, distribuídos uniformemente nas 09
disciplinas consultadas.
Com relação à formação e motivação, todos os
professores tem graduação em licenciatura plena, onde a
maioria (90,9%) cursou em instituição pública. A maioria
(68,8%) participou de curso de formação continuada,
sendo que 81,8% a partir de oferta da iniciativa pública
federal, sendo que todos no formato presencial. A maioria
(87,5%) afirmou que os conteúdos teóricos e práticos
adquiridos em sua formação são adequados.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação (87,5% muito importante); 2º) Falta de tempo
em função de composição de carga horária em duas ou
mais escolas (93,8% indiferente); 3º) Falta de
compromisso institucional com a formação docente
(87,5% regular); 4º) Falta de comunicação e divulgação
dos cursos na escola (87,5% pouco importante); 5º) Falta
de vontade e motivação pessoal (93,8% indiferente); 6º)
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Falta de mecanismos de cobrança, especialmente por parte
do estado e município (75% importante); 7º) Falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(81,3% muito importante); 8º) Falta de recursos
financeiros (75%importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Melhoria de função/salário na escola (81,3% muito
importante); 2º) Interesse pessoal (100% muito
importante); 3º) Melhoria do desempenho profissional
(100% muito importante); 4º) Oferta de equipamentos de
apoio (computador, internet, kits de formação etc.) (93,8%
muito importante); 5º) Oferta de eventos (cursos, palestras,
workshops etc.) na sua área de interesse (93,8% muito
importante); 6º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (87,5% muito importante); 7º) Temáticas novas
e/ou diversificadas (75% importante).
A maioria (75%) dos professores manifestou o
desejo pela oferta de cursos visando um melhor
desempenho de suas atividades de ensino, principalmente
em prática de leitura (25%), seguido de produção textual
(16,7%), gêneros textuais (16,7%), cartografia (8,3%),
outros cursos como: formação continuada, informática,
libras, jogos, prática de pintura, práticas religiosas, práticas
pedagógicas e oficinas didáticas apresentaram cada um
(4,2%) do desejo dos professores. 93,8% se julgaram aptos
a participar de cursos de educação continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Bom desempenho dos
alunos, e qualificação e atualização em conteúdos
específicos (100% muito importante); 2º) Recursos
didáticos para implementar práticas, inclusive laboratórios,
melhores salários, interesse dos alunos, número adequado
de alunos em sala de aula, atuação em processo de gestão
participativa e salas de aula adequadas (93,3% muito
importante); 3º) Diálogo com outros professores sobre
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questões da disciplina (86,7% muito importante); 4º)
Tempo destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos
teóricos e práticos, articulação entre alunos, professores e
gestores, trabalhar em um só local (80% muito
importante); e 5º) possibilidade de assumir cargos
administrativos (66,7% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Integração dos espaços de
cidadania Escola-Comunidade, Maior inclusão social,
Estímulo da família e Salas de aula adequadas (100%
muito importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos
aos alunos, e Estímulo docente e relação professor-aluno
(93,3% muito importante); 3º) Convívio social,
Articulação dos conteúdos e sua relação com a realidade
socioambiental e cultural, Facilidade de acesso a
informações via Internet, Expectativa de melhoria de vida
e trabalho com a formação escolar, e Acesso a fontes
bibliográficas variadas (86,7% muito importante);
4º)Facilidade de deslocamento para a escola (80%
importante); 5º) Facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer (78,6% importante); 6º)
Aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas (73,3% importante); 7º)Merenda escolar
(73,3% muito importante); e 8º) Metodologia de ensino
voltada para a memorização de conteúdos (60% muito
importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem na escola a grande maioria (56,3%) dos
professores afirma não ter recebido orientações oficiais
para o ensino de sua área/disciplina e que todos as
incorporam em suas aulas e todos incluem temas
transversais. Como temas indicados têm, em escala de
densidade de utilização: Ética (19,7%), Saúde (19,7%),
Pluralidade cultural (16,9%), Orientação sexual (16,9%),
Trabalho e consumo (14,1%) e Meio ambiente (12,7%).
São trabalhados em integrado aos conteúdos disciplinares,
onde a maioria (81,3%) trabalha em parceria com outras
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disciplinas, sendo que na escala de associação de
densidade da associação temos: Biologia (14,6%), História
(14,6%), Geografia (12,2%), Português (12,2%), Ciências
(9,8%), Línguas (9,8%), seguidas de Física (7,3%),
Química (7,3%), Estudos Amazônicos (7,3%) e
Matemática (4,9%). Os professores não responderam se
trabalham temas transversais em parceria com outras
instituições. Todos os professores conhecem o projeto
político pedagógico da escola e 93,3% afirmou saber que
ele contempla os temas transversais, tais como: Cultura
(29,5%), Meio ambiente (29,5%), Saúde (29,5%) e Ética
(11,4%). Todos os professores afirmam aplicar os temas
transversais, como por exemplo, em eventos escolares de
integração, de forma multidisciplinar e todos consideram
que a maioria dos alunos sempre estaria com alta
motivação a participar, principalmente na seguinte escala
de prioridade: problemas ambientais locais (86,7%
importante); problemas ambientais globais, saúde, saúde
do corpo e saúde local, bem estar social (86,7% regular);
meio ambiente, questões étnicas, doenças sexualmente
transmissíveis, sexo gravides e drogas (80% importante);
violência (80% regular), e línguas locais (80% pouco
importante); equipamentos tecnológicos e eletrônicos
(73,3% muito importante); cultura globalizada, violência
sexual (73,3% importante); profissão, emprego e renda, e
vestuário e veículos (73,3% regular); esportes e lazer
(66,7% importante); cultura regional (47,6% muito
importante).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir auditório, museu, biblioteca/sala de leitura, sala de
aula, laboratório de ciências, radiocomunicação,
laboratório de informática e sala multimídia. Dessas
instalações a maioria (44,1%) utiliza a sala de aula, as
outras instalações mais utilizadas são: auditório (32%),
laboratórios de ciências (14,7%), biblioteca/sala de leitura
(5,9%) e sala multimídia (2,9%). 81,3% dos professores
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afirmaram que o laboratório de ciências é de uso
compartilhado entre todas as disciplinas. Com relação aos
recursos materiais e a infraestrutura tais como: espaço
físico, mobiliário, instalações, manutenção, equipamentos
e materiais didáticos todos responderam que não são
suficientes e nem adequados às necessidades. Todos
consideram que a utilização destas instalações auxilia no
ensino de sua disciplina. 92,9% consideram que a
utilização do laboratório de ciências favorece a aplicação
do conhecimento das ciências para o cotidiano do aluno.
Apenas 13,3% dos professores firmaram que os
computadores estão conectados à internet e avaliaram a
velocidade de conexão da internet como média (50%) e
ruim (50%). O laboratório de informática não possui
pessoal qualificado de apoio ao uso didático desses
recursos, as formas de uso do laboratório são para: apoio
pedagógico para professores durante as aulas (50%) e
apoio pedagógico para alunos (pesquisa, consulta, edição
de trabalhos) (50%). Com relação aos recursos materiais e
infraestruturas do laboratório de informática, verificamos
que o espaço físico não é suficiente (87,5%), também não
é adequado (93,3%), porém o mobiliário é suficiente
(93,8%) e adequado (86,7%). As instalações são
suficientes (81,3%), mas não são adequadas (100%), e
todos consideram que sua manutenção não é suficiente e
nem adequada (87,5%), o número de computadores é
suficiente, para 87,5%) e adequados para 86,7% dos
entrevistados, no entanto seus programas (software) de
apoio didático não são suficientes (100%), também não são
adequados (87,5%). Os periféricos (impressora, scanner,
câmera, datashow, etc.) disponibilizados não são
suficientes (100%), mas são 55,6% adequados, sua
climatização é 75% suficiente e adequada (86,7%). Para
56,3% afirmaram que o suporte a rede interna e externa
(internet) é suficiente, mas não adequado (53,3%). 72,7%
dos professores utilizam os recursos de tecnologia da
informação e comunicação em suas disciplinas. 68,8%
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afirmou que seus alunos utilizam recursos da informática e
da internet como apoio às atividades de sua disciplina por
conta própria. Na escola não há projeto de informática
educativa, também não existe captação de projetos como tv
escola, rádio pela educação etc. A escola dispõem (81,3%)
de materiais audiovisuais de apoio didático-pedagógico
(filmes, documentários, séries educativas etc.). 87,5% não
considera que os materiais audiovisuais disponíveis em sua
escola são adequados e atualizados para o atendimento das
demandas de suas disciplinas. 87,5% usa de maneira
eventual os materiais audiovisuais de apoio didáticopedagógico. 92,9% avaliaram como muito importantes os
materiais audiovisuais enquanto instrumentos de apoio
didático-pedagógico para suas disciplinas. 71,4% dos
professores afirmaram que produzem o seu próprio
material didático com recursos disponíveis em seu
ambiente (rochas, plantas, animais etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura todos
afirmaram que o seu acervo bibliográfico não é suficiente,
mas, que são 87,5% adequados, 93,8% considera que não é
suficiente seu espaço físico, também 31,3% considera que
esses espaços não são adequados. Assim o foi para seu
mobiliário (100% importante), bem como para a sua
adequação (81,3%). Que as instalações não são suficientes
(100%), mas, 68,7% consideram as instalações adequadas.
Sua manutenção não é suficiente (100% importante), nem
adequada (100%). Que não dispõem de computadores
suficientes (100%), nem são adequados (100%). Todos
afirmaram não dispor de climatização. O acervo existente é
parcialmente adequado (60%) e que a maioria dos títulos
são livros didáticos, literatura juvenil e mapas e atlas
(11,9%), literatura infantil e literatura brasileira (11,1%),
literatura de autores regionais, literatura estrangeira e
livros paradidáticos (10,4%), mas não informaram sobre a
composição desse acervo. Que a biblioteca e a sala de
leitura não são usadas pelos alunos como apoio ao estudo
de sua disciplina (93,3%).
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Em referência aos livros didáticos os
professores afirmaram (93,8%) categoricamente serem
recebidos via Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD) e que estes livros são escolhidos por uma
comissão de professores (83,3%) e utilizados pelos
professores (88,9%). Além destes, outros livros também
são utilizados pelos docentes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares (100%) e que têm como critério
empregado para a escolha a adequação dos conteúdos,
atualidade dos conteúdos e a apresentação dos conteúdos
na forma de imagens, gráficos, etc (25,9%), e abordagem
inovadora e qualidade dos temas e conteúdos (22,2%). O
fato de contribuírem (92,3%) para o alcance dos objetivos
propostos para a sua disciplina e reforçarem parcialmente
a metodologia de ensino centrada na memorização (75%) e
oferecerem questões problematizadoras e estimulantes à
curiosidade dos alunos (68,8%), bem como, parcialmente
ricos (62,5%) em relação ao conteúdo e a apresentação,
não privilegiam conhecimentos teóricos em relação aos
conhecimentos práticos (81,3%) e não estão relativamente
defasados em relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem (75%), muito embora, em parte, estimulem
a multidisciplinaridade (62,5%).
Os livros didáticos constituem fonte parcial
(75%) de leitura e informação para o aluno e, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(68,8%), mas, incentivam parcialmente a busca por novas
informações e conhecimentos (87,5%), aprofundam
parcialmente os conteúdos trabalhados em sala de aula
(75%), os conteúdos não contemplam a realidade e os
elementos culturais locais (75%) e estão parcialmente
adequados às orientações curriculares oficias (93,8%).
PLANO DE AÇÃO
O presente Plano de Ação será desenvolvido em
um Centro de recuperação que possuirá como principal
missão, auxiliar as pessoas acometidas pela dependência
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química e outros transtornos psiquiátricos, na superação de
sua condição através do resgate de valores referenciais que
sustentem uma atitude transformadora de sua realidade.
O plano de ação se faz necessário para a
realização da intervenção profissional, sabendo que seu
objetivo é a sistematização das atividades e dos
procedimentos para o alcance dos resultados previstos. É o
estabelecimento de metas para um futuro desejado ao
propósito que se almeja, utilizando, portanto, instrumental
teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo,
organizados de maneira racional para possibilitar o
processo de trabalho do Serviço Social.
A partir do Plano de ação que irá delinear as
decisões de caráter mais geral, será estabelecido um
traçado prévio da operação de um conjunto de ações, que
irão deter se ao detalhamento de alternativas singulares de
intervenção. É o que chamamos de projeto, sendo o
instrumento mais próximo da execução das atividades a
serem desenvolvidas pelo profissional.
O presente Plano de Ação se estrutura da
seguinte forma: a contextualização do objeto de
intervenção, apresentação da instituição e objetivos da
mesma, apresentando as especificidades do Serviço Social.
Em seguida, o trabalho segue com os objetivos do Plano de
Ação, sua operacionalização e por fim, a apresentação dos
projetos a serem desenvolvidos, constando de
detalhamento de cada um, incluindo a avaliação e o
cronograma.
O principal objetivo deste Plano de Ação é o de
oferecer subsídios para que se organize o processo de
trabalho do assistente social na instituição – Centro de
recuperação, nos eixos: Processos de Gestão e
Planejamento, bem como Processos Sócios Assistenciais.
Tendo como objeto de trabalho a questão da
Dependência Química, o grande objetivo, portanto, referese à atuação direta junto ao usuário de substâncias
psicoativas, trabalhando na lógica do desenvolvimento dos
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processos acima citados, buscando assim promover a
qualidade de vida dos usuários, assim como o
fortalecimento das relações familiares e sociais.
Partindo desta premissa, o foco é a valorização
do ser humano nos campos educativo/preventivo, de
promoção e mediação, desenvolvendo ações que poderão
servir de ferramentas essenciais para a transformação das
condições de vida durante o período de internação, da
mesma forma que poderão ser estendidas para a
continuidade do tratamento quando o indivíduo já não
estiver mais no contexto institucional.
No âmbito institucional, a perspectiva é a de
fornecer subsídios para possibilitar uma continuidade do
trabalho já realizado pela Clínica Caminho do Sol, no
sentido de ampliar os espaços de participação dos usuários
e estender à comunidade tais serviços.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto aos resíduos sólidos, todas as pessoas
questionadas responderam não usufruir da coleta de lixo
regular. Com isso, o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é a queimada
100%. Em função de não haver recolhimento de lixo, não
há coleta seletiva de lixo e nem fazem
seleção/reaproveitamento do lixo.
Quanto ao abastecimento de água é feito por
micro abastecimento comunitário (poço artesiano), 100%.
Dos entrevistados, 100% declararam que a água é tratada,
sendo que o tratamento utilizado é a cloração (100%).
Quanto à destinação do esgoto do
banheiro/sanitário, 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto. Com isso, (100%) dos
entrevistados utilizam a fossa negra para despejar o esgoto
do banheiro ou sanitário. E todos (100%) possuem
banheiro/sanitário fora da casa.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
moradores que possuem o ensino fundamental completo
(43,3%), seguida dos que possuem ensino fundamental
incompleto (23,3%); dos que não sabe ler/escrever (10%);
os que possuem ensino médio completo (6,7%); os
possuidores de ensino superior incompleto (6,7%); os que
sabem ler e escrever, mas não frequentaram a escola
(3,3%); os que têm ensino médio incompleto (3,3%) e
ensino superior completo (3,3%).Todos (100%) dos
entrevistados estudaram em escola pública.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (23,2%); outras viroses (17,9%); doenças
respiratórias (10,7%); problemas ósseos e/ou de
articulação (8,9%) e verminoses (7,1%). Ressalta-se que o
percentual de 12,5% disse não ter havido ocorrência de
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nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostram que 61,3% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento e 38,7% recorrem
a postos de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 48,4% dos
entrevistados consideram regular e 25,8% bom; 22,6%
afirmam não existir. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 100% dos entrevistados
julgaram não existir.
Quando questionados sobre a assistência social,
67,7% dos entrevistados testemunharam não existir; 12,9%
julgam na regular; 12,9% afirmaram não saber e 6,5%
consideram bom. Outro dado de avaliação foi à qualidade
do ensino, onde os resultados mostraram que 64,2%
consideraram bom; 22,6% consideram este item regular;
9% julgaram não saber e 3,2% não existir.
Habitação
A comunidade Boa Nova - Sapucuá é composta
de famílias que residem a mais de 10 anos nesse local
(71,0%). São famílias constituídas em sua maioria por 2 a
3 pessoas (38,7%); 6ou mais pessoas (32,3%); 4 a 5
pessoas (22,6%) e uma pessoa (6,5%), onde o grau de
parentesco da maioria é pai/mãe/filho (48,4%).
A maioria (61,3%) dos entrevistados não
possuem documento de propriedade do terreno, dessa
forma a falta de formalidade fica visível na maioria das
respostas sobre esse aspecto questionado.
Questionados sobre as características do terreno,
100% dos entrevistados responderam que vivem em área
de terra firme. Já quando foram questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros,
77,4% dizem que a casa onde moram é própria; 22,6%
dizem que sua residência é cedida. A maioria as
residências são de madeira (93,5%).
Transporte
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Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
todos (100%) andam a pé.
Meio ambiente
Com relação ao abastecimento de água da
comunidade, 100% disseram que não existe. Já os aspectos
de urbanização das ruas: 100% dos entrevistados disseram
que não existe urbanização das ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Nas famílias da comunidade, entre 2 a 3 pessoas
(71%) trabalham, verificou-se que, 64,5% das respostas
dos entrevistados confirmaram que nenhum dos menores
de 18 anos trabalha; 19,4% responderam que uma apenas
trabalha na residência; 12,9% dos questionados disseram
que dois menores trabalham e 3,2% responderam que 3 ou
mais menores trabalham. Quanto à renda familiar, 64,5%
recebem menos de 1 salário mínimo mensal; 22,6%
possuem renda de 1 a 2 salários mínimos mensais e 6,5%
não possui nenhum tipo de renda. A origem dessas rendas
é diversa entre as quais: programas sociais (16,1%), sendo
a totalidade oriunda do programa Bolsa Família; empresa
pública (12,9%); empresa privada (12,9%); outros
(48,4%), sendo a totalidade exercem atividade na
agricultura.
Segurança Pública
Quanto à segurança pública: dos entrevistados,
100% afirmam não existir segurança pública na
comunidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram os entrevistados não responderam sobre essa
questão. Perguntados também com que frequência à
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.) da mesma forma esse item
não foi respondido pelos entrevistados. E quando
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perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 45,2% responderam que sim, 32,3%
declaram que talvez participasse e 22,6% não.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (61,3%) o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
32,3% o item mais importante é a qualidade do ensino;
3,2% a assistência social e 3,2% cursos de qualificação
profissional. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: Coleta de lixo, rede de
esgoto, abastecimento de água, transporte coletivo e
urbanização das ruas: 80,6% responderam abastecimento
de água; 16,1% responderam o transporte coletivo e 3,2%
coleta de lixo.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 53,3% consideram a programação
cultural; 40% áreas de lazer e esporte; 6,7% segurança
pública. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 38,7% consideram mais
importantes os rios e lagos; 32,3% a qualidade do ar;
25,8% áreas verdes e 3,2% as praias/balneários.
PEDEOP
Quanto ao local de trabalho, nestas escolas 90%
dos docentes são mulheres, com faixa etária variando entre
18 a 64 anos, sendo que a maioria (58,8%) é concursada,
apresentando de 2 a 30 anos de serviço público. A maioria
(52,4%) leciona nas séries finais do ensino fundamental,
sendo 25,6% no sexto ano, 23,1% no 7º ano, 25,6% no
oitavo ano e 25,6% no nono ano, atuam nas seguintes
disciplinas: Matemática, Ciências, Ensino Religioso,
Português, Inglês (com 16,7% cada); Estudos Amazônicos,
Geografia (5,6% cada). A maioria (73,3%) não possui
nenhuma outra atividade na escola e não lecionam em
outras escolas.
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Quanto à formação e motivação, a metade dos
professores estão cursando uma graduação (50%), sendo
todas do tipo licenciatura plena, distribuídos nos seguintes
cursos: Pedagogia (50%), Matemática (20%) e Português e
Inglês, História e Geografia, Teologia (10% cada). Em
relação à instituição a maioria (53,8%) cursam/cursaram
em unidades federais, sendo a maior parte (85,7%) de
forma presencial. Todos participaram de curso de
formação continuada, a partir de oferta da iniciativa
pública municipal, sendo a maioria (91,7%) no formato
presencial. Informaram que os conhecimentos teóricos e
práticos adquiridos durante a formação são adequados
(60%).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação (50% importante); 2º) Falta de compromisso
institucional, falta de vontade e motivação pessoal, falta de
recursos financeiros (41,7% muito importante); 3º) Falta
de comunicação e divulgação dos cursos na escola (41,7%
importante); 4º) Falta de cobrança, especialmente por parte
do estado e município, falta de possibilidades operacionais
em função da distância física (33,3% muito importante);
5º) Falta de tempo em função de composição de carga
horária em duas ou mais escolas (27,3% muito
importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse Pessoal (85,7% muito importante); 2º) Melhoria
do desempenho profissional, temáticas novas e/ou
diversificadas (64,3% muito importante); 3º) Melhoria de
função/salário da escola, oferta de equipamentos de apoio
(computador, internet, kits de formação, etc), oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops, etc) e sua área de
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interesse (57,1% muito importante); 4º) Incentivo por parte
da Secretaria de Educação (42,9% regular).
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, principalmente em: Arte,
Comunicação (15% cada); Formação continuada,
Matemática, Informática, Educação Infantil (10% cada);
Comunicação, Ensino Religioso, Estudos Amazônicos,
Inglês, Educação Física e Especialização em Biologia (5%
cada). A maioria dos entrevistados (53,3%) informaram
estar aptos a participar de cursos de educação continuada à
distância, dos docentes que informaram não estar apto
(46,7%) a maioria considera a falta de capacitação em
informática como maior entrave (36,4%).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Melhores salários,
interesse dos alunos; 2º) Recursos didáticos para
programar práticas, inclusive laboratório (80% muito
importante); 3º) Bom desempenho dos alunos (71,4%
muito importante); 4º) Articulação entre alunos,
professores e gestores, sala de aula adequada (66,7% muito
importante); 5º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos, qualificação e
atualização em conteúdo específico (60% muito
importante); 6º) Diálogo com outros professores sobre
questões da disciplina, Trabalhar em um só local (46,7%
muito importante); 7º) Atuação em processo de gestão
participativa (33,3% muito importante)
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Estímulo da família (86,7%
muito importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos
aos alunos (80% muito importante); 3º) Aprendizado por
meio de atividades lúdicas e participativas, merenda
escolar, salas de aula adequadas, (66,7% muito
importante); 4º) Convívio social (60% muito importante);
5º) Articulação dos conteúdos e sua relação com a
realidade socioambiental e cultural, integração dos espaços
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de cidadania Escola-Comunidade, maior inclusão social,
acesso a fontes bibliográficas variadas (53,3% muito
importante); 6º) Metodologia de ensino voltada para a
memorização de conteúdos, facilidade de acesso a
informações via internet, facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer; 7º) Facilidade de deslocamento
para a escola (40% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a maioria (66,7%) dos professores afirmam ter
recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina e que todos as incorporam em suas aulas, e
destes, a maioria (92,3%) trabalham algum tema
transversal em sua disciplina. Como temas indicados, em
escala de densidade de utilização: Ciências (18,2%),
Estudos Amazônicos (15,2%), Português (15,2%),
Matemática (12,1%), Geografia (12,1%), História (9,1%),
Biologia (6,1%), Física (3%), Química (3%). Os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições. A maioria dos
entrevistados (53,8%) alegou conhecer o projeto político
pedagógico da escola, e a maioria (66,7%) afirmam que ele
contempla os temas transversais. A maioria (66,7%)
afirmou que os temas trabalhados em eventos escolares são
orientados pela transversalidade, sendo desenvolvido o
tema na maioria das vezes (88,9%) de forma
multidisciplinar. Segundo a maioria dos entrevistados
(80%) afirma que se sentem motivados em
realizar/participar desses eventos e o os alunos sentem-se
na maioria das vezes (63,6%) altamente motivados em
participar desses eventos, principalmente na seguinte
escala de prioridade: 1º) Meio Ambiente da região,
esportes e lazer (71,4% muito importante); 2º) Vestuário e
veículos (61,5% regular); 3º) Doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (57,1% muito
importante); 3º) Profissão, emprego e renda (46,2%
regular); 4º) Saúde do corpo e saúde mental, problemas
ambientais locais (desmatamento, enchentes, lixo,
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endemias, etc), problemas ambientais globais (42,9%
importante); 5º) Equipamentos tecnológicos e eletrônicos,
cultura regional (música, danças, festas, literatura, etc)
(42,9% regular); 6º) Violência sexual (pedofilia,
exploração sexual etc) (28,6% regular).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano, e utilizam ambos os espaços costumeiramente.
Como não existem outros espaços como: biblioteca,
laboratório de ciências, laboratório de informática, sala
multimídia, etc., todas as questões relacionadas a esses
itens não foram respondidas. Como recurso a maioria
(80%) produz o seu próprio material didático de acordo
com que é disponível no seu ambiente (plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria (71,4%) afirmou que o seu acervo bibliográfico
não é suficiente e nem adequado (66,7%), mas a maioria
(53,3%) jugam o espaço físico suficiente, porém
inadequados (54,5%), não possui mobiliário suficiente
(60%), porém adequada diante do espaço (54,5%). A
maior parte dos entrevistados (60%) afirma que o acervo
existente não é adequado para atender sua disciplina e que
os títulos são: Literatura Infantil (18,2%), Livros Didáticos
(16,9%), Literatura Juvenil (15,6%), Mapas e Atlas
(15,6%), Literatura Brasileira (13%), Jornais e Revistas
(13%), Outros (3,9%), Literatura Estrangeira (2,6%). Que
a biblioteca e a sala de leitura são usadas pelos alunos
como apoio ao estudo de sua disciplina (66,7%).
Em referência aos livros didáticos a maioria dos
professores (93,3%) afirmou recebem via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes livros são
escolhidos pela Secretaria Municipal de Educação
(41,2%), o acervo escolhido é utilizados pelos professores
(50%) ou parcialmente usados (50%). Além destes,
revistas e jornais (37,5%) também são utilizados pelos
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docentes no preparo das atividades de ensino e eventos
escolares e que têm como critério principal empregado a
abordagem inovadora e qualidade dos temas e conteúdos
(34,3% cada). Contribuem parcialmente (85,7%) para o
alcance dos objetivos propostos para a sua disciplina e
reforçam (60%) a metodologia de ensino centrada na
memorização,
mas
não
oferecerem
questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos
(60%), e são parcialmente ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação (53,3%), e não privilegiam (66,7%)
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos, na concepção dos docentes estão defasados
(66,7%) em relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem,
no
entanto,
não
estimulam
a
multidisciplinaridade.
Os livros didáticos constituem parcialmente
(64,3%) a principal fonte de leitura e informação para o
aluno, mas não (61,5%) oferecem estratégias para pesquisa
e aplicação dos conhecimentos, apesar de incentivarem
(46,7%) a busca por novas informações e conhecimentos,
não se adequando às orientações curriculares oficiais
(57,1%).
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas têm por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Boa Nova Lago
Sapucuá, localizada na Zona rural do município de
Oriximiná-Pará.
Vimos que os principais anseios convergem para
ações prioritárias, nas áreas de saúde e abastecimento de
água. Pois quase 25% das famílias disseram ter ocorrido
casos de diarreia no período de 12 meses.
Neste sentido o plano de ação visa ações que
culminem com um melhor atendimento de saúde e no
abastecimento de água.
Na área da saúde, capacitar os agentes
comunitários de saúde (ACS) para atuarem tanto na
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educação/preventiva quanto na assistência clinica e
terapêutica, e ainda aumentar a frequência de visitas dos
ACS na comunidade, promover palestras nas igrejas ou nas
sedes da associação sobre aspectos de higiene pessoal e
cuidados na manipulação e armazenamento de alimentos e
da água de consumo.
Na área de abastecimento de água, construção do
sistema de micro- abastecimento de água através de poço
artesiano, pois 100% desta comunidade recolhe água de
rios e açudes para o consumo da família ou aumentar a
rede de distribuição a partir do poço comunitário que serve
a comunidade.
Ambas as ações dependem de uma articulação
dos comunitários e o poder público a fim de estudar as
alternativas mais viáveis para minimizar em curto prazo
essas carências observadas na comunidade. Portanto, o
Fortalecimento da Associação de Moradores da
comunidade não deixar de ser uma alternativa de legitimar
as
necessidades
bem
como
ser
um
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de ser um
exercício de cidadania, pois pode promover a organização
social que conduz de forma coletiva a defesa da melhoria
da qualidade de vida dos moradores.
Sem dúvidas, com uma melhor organização e
estruturação desta associação pode-se vislumbrar uma
melhor articulação para conhecer e estimular os
comunitários no sentido de uma maior participação junto a
entidade representativa do bairro, e assim articular, com
maior propriedade e respaldo da maioria dos comunitários,
melhorias em vários serviços apontados, como mais
importantes, junto ao poder público, como por exemplo:
melhoria na qualidade do serviço de saúde, no
abastecimento de água e segurança pública.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Na escola Constantina Teodoro dos Santos,
90,6% das pessoas questionadas responderam não usufruir
de serviços de coleta de lixo, com isso, o destino dos
resíduos produzidos e não coletados – de acordo com as
respostas – é a queimada (81,3%), 14,6% é coletado por
serviço de limpeza; 2,1% é descartado em terreno baldio/
lixão e 2,1% é jogado na mata.
Quanto ao abastecimento de água na
comunidade, é feito através da rede geral de distribuição
(71,3%); rio açude, lago, igarapé ou nascente (23,8%);
micro abastecimento comunitário (2,5%) e água de chuva
armazenada em cisternas (2,5%). Dos entrevistados, 49%
declaram que sua água não é tratada. O restante afirma que
a forma de tratamento utilizada é a cloração (42,9%);
filtragem (6,1%) e a fervura (2%).
Quanto a presença de rede de esgoto, 100%
dos entrevistados declararam não possuírem rede de
esgoto, com isso, 44,8% destina seus dejetos em buraco
aberto; 30,2% utilizam fossa séptica; 16,7% fazem uso de
sumidouros e 8,3% despeja seus dejetos a céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, 26,9% dos entrevistados
possui ensino fundamental incompleto; 15% possui ensino
médio incompleto; 6,9% possui ensino fundamental
completo; 5,6% possui ensino superior completo; 3,1%
possui ensino médio completo; 1,9% não sabe ler/escrever
e 1,3% possuem outros ensinos não identificados.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (8%); doenças respiratórias (6,2%); malária
(5,3%); verminoses (5,3%); outras viroses (5,3%);
problemas do coração (3,5%); problemas ósseos ou/de
articulação (3,5%); diabetes (2,7%); hepatite (1,8%);
problemas de pele (1,8%); outras doenças não
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identificadas (1,8%); dengue (0,9%). Ressalta-se que o
percentual de 54% disse não ter havido ocorrência de
nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostram que 62,5% recorrem a
agentes comunitários de saúde; 25% procuram hospitais
públicos; 6,3% recorrem a postos de saúde e 6,3%
hospitais privados.
Quanto ao atendimento de saúde, 35,8% dos
entrevistados considera regular; 35,8% ruim; 14,7%
consideram inexistente e 13,7% consideram bom. Em
relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
83,3% dos entrevistados disseram ser inexistente; 6,3%
considera regular; 6,3% ruim e 4,2% não souberam
responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
28,1% dos entrevistados consideram bom; 26%
testemunharam não existir; 20,8% consideram regular;
12,5% ruim e 12,5% não souberam responder. Outro dado
de avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 66,7% consideraram bom; 29,2% regular;
2,1% ruim e 2,1% não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 100% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno. Questionados sobre as
características do terreno, 95,8% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme e 4,2%
moram em áreas inundáveis. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dentre outros, 95,4% dizem que a casa onde
moram é própria; 2,8% tiveram suas casas cedidas e 1,9%
conseguiram suas casas por posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, 33,3%dos entrevistados responderam
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queandam a pé; 26,6% usam canoa/bajara; 20,2% usam
bicicleta; 9% utilizam moto; 6,7% usam carro e 4,1%
andam de barco/balsa/lancha.
Meio ambiente
Quanto ao abastecimento de água na
comunidade, 53,1% relatou que o mesmo é regular;
34,4% dizem ser ruim e 12,5% bom.
Com relação aos aspectos de urbanização das
ruas: 41,7% dos entrevistados disseram que a urbanização
das ruas é regular; 25% testemunharam ser inexistente;
16,7% afirmaram ser bom; 14,6% ruim e 2,1% não
souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
A maioria dos entrevistados, 67,4% disse que
nenhum dos menores de 18 anos na residência trabalha;
14,1% afirmaram que três ou mais jovens trabalham; 12%
disseram que um jovem trabalha e 6,5% afirmaram que
dois jovens trabalham. Quanto à renda familiar, 65,6%
recebem menos de 1 salário mínimo;14,6% recebem de 1 a
2 salários mínimos; 10,4% recebem de 2 a 3 salários
mínimos; 7,3% não possuem renda e 2,1% recebem de 3 a
5 salários mínimos.
Segurança
Quanto a segurança pública, 84,4% julgam
não existir; 7,3% consideram regular; 6,3% ruim e 2,1%
bom.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 89,6% disseram que sim e 10,4% gostam
parcialmente, isso chama atenção ao fato de que apesar de
todas as dificuldades, os moradores gostam do local onde
vivem. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 51,6%
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responderam que participam na maioria das vezes e 48,4%
participam às vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 72,2% participariam; 20,6% talvez
participassem e 7,2% não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (70,8%) o
aspecto mais importante é o atendimento de saúde; 27,1%
a qualidade de ensino e 2,1% a assistência social.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 63,2% consideram o abastecimento de
água; 23,2% o transporte coletivo; 10,5% a coleta de lixo e
3,2% a urbanização das ruas. Também foram questionados
sobre o que consideram mais importante entre: áreas
ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 37,5%
consideram mais importante as áreas verdes; 27,1% a
qualidade do ar; 22,9% rios e lagos; 10,4%
praias/balneários e 2,1% a arborização das ruas.

PLANO DE AÇÂO
As ações propostas tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Cachoeira
Porteira, localizada no Rio Trombetas, Zona Rural do
município de Oriximiná-Pará.
Sendo a comunidade ribeirinha da Zona
Rural distante da sede do município apresenta inúmeras
carências em vários aspectos: saneamento, saúde,
socioeconômico e na área de segurança pública. Porém, o
plano de ação visa ações de melhoria no abastecimento de
água e atendimento de saúde na comunidade
As ações iniciais a curto e médio prazo para
melhorias no abastecimento de água:
- Promover a manutenção dos microssistemas de
abastecimentos de água via poços artesianos comunitários
já instalados na comunidade.

2434

- Aumentar o número de poços artesianos
construídos na área para atender mais famílias na
comunidade.
- Alternativamente instalar sistemas de captação
direta ou por sistema de bombeamento, individuais,
diretamente dos lagos, igarapés, rios e nascentes, com
posterior tratamento, para atende maior número de
comunitários.
Para melhorar o atendiamento em saúde pode se,
implementar:
- Campanhas educativas promovidas pelos
Agentes Comunitários de Saúde sobre uso e tratamento
da água para o consumo, já que metade dos entrevistados
não realiza nenhum tratamento (podem combater a
ocorrência de doenças de veiculação hídrica).
- Visitas semestrais de atendimento em saúde via
barco hospital ou similar com profissionais de saúde,
médicos, enfermeiras, odontólogos para acompanhar e
atender os comunitários, afim de promover melhoria na
qualidade da saúde desta comunidade.
Estas ações podem ser articuladas através da
Associação de Moradores do Bairro, pois reivindicações
coletivas organizadas e legitimas tem um impacto
considerável para alavancar soluções de curto e médio
prazo. Sendo que a associação de moradores representa
uma
entidade
que
atua
como
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de representar
uma possibilidade de exercitar a cidadania pois pode
promover a organização social que conduz de forma
coletiva a defesa da melhoria da qualidade de vida dos
moradores.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF INDIGENA WAI WAI
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15003299
EMEIF INDIGENA WAI WAI
Infantil e Ensino Fundamental
ORIXIMINÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
A Escola Municipal de Ensino Fundamental
Indígena WaiWai, localiza-se na aldeia Mapuera, no Rio
Mapuera, Zona Rural do Município de Oriximiná, Estado
do Pará.
Este educandário iniciou seus trabalhos no ano
de 1976. Através da missionária Irene Benson que
começou ensinar as crianças a ler e escrever com o
objetivo de fazer o estudo da Bíblia sobre a religião
evangélica. Nessa época foram indicados 4 monitores para
trabalhar junto com a missionária: Kaapen, Karahxana,
Kaytorî e Tawxo, todos WaiWai. A missionária, que era
professora de linguística, organizou a língua waiwai daí
então, deu-se início a um processo de alfabetização e
quando as crianças já sabiam ler eles estudavam a bíblia.
Esse processo de ensino durava até a 4ª série e, ficavam
repetindo a mesma série sempre. Naquela época não
estudavam a Língua Portuguesa, somente WaiWai.
Atendendo a solicitação do Cacique, a missionária inglesa
começou a ensinar a língua portuguesa.
Em 1984, através do Sr. Benito, indigenista da
FUNAI entrou em contato com o município de Oriximiná.
Porém, só a partir de 1991, o prefeito em exercício o
Senhor Antônio Calderaro Filho articulou a construção na
aldeia de um casarão coberto de palha, com 19 salas que
foi construída pelos indígenas, para funcionar como escola
municipal.Com a construção do barracão houve a
necessidade da contratação de cinco indígenas que fizeram
um treinamento para exercer o cargo de professor: Pedro
Tiotio, Gerson WaiWai, Isaac WaiWai, Eliseu Rodrigues
WaiWai, Evandro WaiWai. O primeiro nome que escola
recebeu foi Escola Cumual Irene Benson, mais tarde um
novo prédio com base de alvenaria, cercada de madeira e
coberta com telha, recebeu o nome de Raimundo Nobre,
que funcionava com Educação de Jovens e Adultos.
Depois dessa construção, foram contratados três
professores brancos: Vania, Neide e Otávio, para
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trabalharem na nova escola, mas esses não ficaram muito
tempo. Foram embora deixando a escola sem
funcionamento. Em seguida, com recursos da FUNAI
foram enviados dois indígenas para Manaus os Senhores
João Batista e Arnaldo Souza, com o objetivo de qualificalos para trabalharem como professores. A partir daí nos
anos seguintesforam contratados mais indígenas para
trabalharem na educação indígena: Fernando Oliveira de
Lima, Adilson Oliveira, Nivaldo Oliveira, Nelson Koyon,
Wilson IimoWaiWai, Tiago WaiWai, Tito WaiWai, Luiz
RupasaWaiWai, Daniel Silva Souza, Reginaldo WaiWai,
Ernesto WaiWai e Manoel Edivaldo, Miguel Agostinho
WaiWai.
No decorrer dos anos, o governo do Estado
proporcionou aos professores indígenas um curso de
Magistério que durou até o ano de 2012, quando se formou
a primeira turma de Magistério da Educação Indígena
WaiWai. No ano de 2000, no mandato do Senhor Prefeito
Luiz Gonzaga Viana Filho, iniciou-se a construção de uma
nova escola toda em alvenaria coberta com telha acrílica,
composta por 11 salas de aula, 01 diretoria, 01 copa
cozinha, 04 banheiros (feminino e masculino), 01 área
coberta e áreas livres. A mesma recebeu a denominação de
Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino
Fundamental Indígena WaiWai, Atualmente recebeu seu
nome oficial de escola Municipal de Ensino Fundamental
Indígena WaiWAi A construção desta escola foi concluída
no ano de 2002. Como a nova escola nunca foi
inaugurada, os indígenas resolveram mudar todas as
turmas para o novo prédio, desativando o anterior. Hoje a
escola funciona com: 02 turmas de Educação Infantil
(jardim I e II), 01 turma de 1º ano, 01 turma de 2º ano, 01
turma de 3º ano, 01 turma de 4º ano, 01 turma de 5º ano,
01 turma de 6º ano, 02 turmas de 7º ano, 02 turmas de 8º
ano e 02 turmas de 9º ano.
A Escola “Indígena “WaiWai”, é uma Instituição
que possui salas anexas em 15 aldeias (Tawanã, passara,
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Kwanamari, Mapium, Takara, Inajá, Plaka, Tamyuru,
Pomkuru, Bateria, Turuni, Kaspakuru, Ayaramã,
Santidade, Chapéu), que atendem alunos de Educação
Infantil ao 9º ano e EJA, somando um total de 699 alunos.
Sendo que 376 estão centralizados na Escola Polo na
Aldeia Mapuera.Conta ainda com o quadro de funcionários
distribuído da seguinte forma corpo técnico- 01 chefa de
seção,01 diretor indígena,01 vice-diretor,01 coordenadora
pedagógica e 01 secretário. Composta por 12 professores
indígenas e 03 professores não-indigenas,06 copeiros e 02
vigias, ressaltando que esses funcionários são da Aldeia da
Escola Wai Wai em Mapuera. Sendo que o total de
funcionários das escolas anexas são:25 professores
indigenas,03 professores não- indígenas e 14 copeiros.
Pois dessa forma, a escola vem desenvolvendo seus
trabalhos pedagógicos e administrativos respeitando esse
povo, de acordo com suas culturas e costumes.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Todas as pessoas questionadas responderam não
usufruir da coleta de lixo regular. Com isso, o destino dos
resíduos produzidos e não coletados – de acordo com as
respostas – é a queimada (64,4%) e terreno baldio/lixão
(32,9%). Em função de não haver recolhimento de lixo não
selecionam/reaproveitam o lixo de sua moradia.
Com relação ao abastecimento de água, 41,4%
afirmam ser feito através de rio açude, lago, igarapé ou
nascente, 39,3% de poço doméstico; 18,6% de
bicão/cacimba. Dos entrevistados, 96,5% declararam que a
água não é tratada.
Quanto à destinação do esgoto do
banheiro/sanitário, 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto. Com isso, (42,4%) dos
entrevistados utilizam fossa séptica; 33,3% lançam a céu
aberto e 23,6% utilizam sumidouro para despejar o esgoto
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do banheiro ou sanitário. E todos (100%) possuem
banheiro/sanitário fora da casa.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a maioria dos moradores
entrevistados possui o ensino médio completo (23,8%),
seguido dos que possuem o ensino fundamental
incompleto (22,3%); os que possuem ensino médio
incompleto (16,9%), os que não sabem ler/escrever
(13,1%); sabem ler e escrever, mas não frequentaram a
escola (12,3%) e ensino fundamental completo (11,5%).
Sendo que (99,2%) dos entrevistados estudaram em escola
pública.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (40,6%); verminoses (24,3%) e outras viroses
(12,7%). As declarações mostram que todos (100%)
recorrem a postos de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, (75%) dos
entrevistados consideram bom; (22,2%) regular e (2,8%)
ruim. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, (87,3%) dos entrevistados julgaram não
existir.
Quando questionados sobre a assistência social,
54,2% dos entrevistados testemunharam não existir, 23,2%
afirmaram ser regular; 18,3% a julgam ruim, 2,8%
afirmaram ser bom e 1,4% não sabem. Outro dado de
avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 81,3% consideraram bom, 9% consideram
este item regular, 9% julgaram ser ruim e 0,7% afirmam
não existir.
Habitação
A comunidade Wai Wai é composta de famílias
que residem a mais de 10 anos nesse local (96,5%) e de 5 a
10 anos (3,5%). São famílias constituídas em sua maioria
por 4 a 5 pessoas (40,3%); de 6ou mais pessoas (34%); de
2 a 3 pessoas (25%); 1 pessoa (5,9%), onde o grau de
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parentesco da maioria é pai/mãe/filho (85,9%); casal
(11,3%).
A maioria (97,9%) dos entrevistados não possui
documento de propriedade do terreno. Embora o título da
terra corresponda ao título coletivo de Terras Indígenas
demarcadas pelo governo federal
(Terra Indígena
Trombetas –Mapuera)
Questionados sobre as características do terreno,
todos (100%) dos entrevistados responderam que vivem
em área de terra firme. Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente
outros, todos (100%) dizem que a casa onde moram é
própria. A maioria as residências é de madeira (98,6%).
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados a grande maioria
(95,9%) responderam que utilizam canoa/bajara.
Meio ambiente
Quanto ao abastecimento de água na
comunidade, 100% disseram que não existe rede de
distribuição de água.
Também não há urbanização das ruas, para
100% dos entrevistados.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Nas famílias da comunidade, a maior parte
(41,7%) não possui nenhuma pessoa trabalhando,
verificou-se que, 67,6% das respostas dos entrevistados
confirmaram que nenhum dos menores de 18 anos
trabalha, e 13,4% responderam que apenas um menor de
18 anos contribui no sustento familiar, 12% dos
questionados disseram que dois menores trabalham e7%
responderam que dois trabalham. Quanto à renda familiar,
43,8% possuem renda menor que 1 salário mensal; 36,8%
recebem de 1 a 2 salários mínimos mensais; 18,8% não
possui nenhum tipo de renda e 0,7% possuem renda de 2 a
3 salários mínimos mensais. A origem dessas rendas são
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diversas entre as quais: programas sociais (41,1%), sendo a
totalidade oriunda do programa Bolsa Família, autônomo
(14,2%), empresa pública (14,2%), aposentadoria pública
(13,5%), outros (6,5%), sendo a totalidade exercem
atividade na agricultura.
Segurança pública
Segurança pública: dos entrevistados, (87,5%)
afirmam não existir segurança pública na comunidade,
11,1% avaliam como bom e 1,4% afirmam não saber.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram (99,3%) dos entrevistados disseram que sim e
(0,7%) parcialmente. Perguntados também com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.)66,6%
disseram que participam na maioria das vezes; 33,4% às
vezes e 3,4% nunca participou. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 72,9% responderam que sim; 20% talvez e
7,1% não.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (77,6%) o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
21,7% o item mais importante são cursos de qualidade de
ensino e0,7% assistência social. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: Coleta de lixo, rede de esgoto, abastecimento de
água, transporte coletivo e urbanização das ruas: 92,4%
responderam abastecimento de água; 4,2% responderam o
transporte coletivo; 2,1% coleta de lixo.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 59,2% consideram a programação
cultural; 20,4% áreas de lazer/esportes; 20,4% limpeza de
rias e terrenos. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 39,6%a qualidade do ar;
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36,8% consideram mais importantes áreas verdes e 23,6%
rios e lagos.
PEDEOP
Quanto ao local de trabalho: nesta escola a
maioria dos docentes são homens (70%) de faixa etária
variando entre 18 a 40 anos, sendo que a maior parte é
contratado (70%), apresentando estes 2 a 10 anos
trabalhando a partir de contrato (83,3%) e os concursados
possuem de 2 a 10 anos de serviço. Todos lecionam nas
séries iniciais do ensino fundamental. A maioria (75%)
atuam em turmas multisseriadas. A maioria (80%) não
possui outra atividade na escola e também não lecionam
em outras escolas.
Com relação a aspectos de formação e
motivação, A maioria dos professores está cursando uma
graduação (87,5%), sendo a maior parte (87,5%) do tipo
licenciatura plena, em cursos de matemática e física
(71,4%) e pedagogia (28,6%). Em relação a instituição
todos cursam em unidades federais e de forma presencial.
Quanto a formação continuada a maioria (70%) respondeu
que nunca participou de cursos de capacitação, os demais
(30%) participaram em instituição pública municipal de
forma presencial e consideraram inadequados (55,6%) aos
programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (50% muito importante); 2º) Falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município, falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (75% importante); 3º) falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de
compromisso institucional com a formação docente, falta
de vontade e motivação pessoal (50% importante); 4º) falta
de programas de incentivos por parte das secretarias de
educação (33,3% muito importante); 5º) falta de tempo em
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função de composição de carga horária em duas ou mais
escolas, falta de possibilidades operacionais em função da
distância (50% indiferente).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Melhoria de função/salário na escola (90% muito
importante); 2º) Interesse pessoal (80% muito importante);
3º) Melhoria do desempenho profissional (60%
importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (50% importante); 5º) oferta de eventos (cursos,
palestras, workshops, etc.) na sua área de interesse,
temáticas novas e/ou diversificadas (70% regular); 6º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (66,7% regular).
A metade dos professores manifestou o desejo
pela oferta de cursos visando um melhor desempenho de
suas atividades de ensino, principalmente em computação
(100%), a maioria (90%) julgou estar apta a participar de
curso de educação continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Melhores salários,
interesse dos alunos, salas de aula adequadas, trabalhar em
um só local (90% muito importante); 2º) articulação entre
alunos, professores e gestores, bom desempenho dos
alunos, qualificação e atualização de conteúdos
específicos, número adequado de alunos em sala de aula,
atuação em processo de gestão participativa (80% muito
importante); 3º) possibilidade de assumir cargos
administrativos (70% muito importante); 4º) tempo
destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos
e práticos (70% importante); 5º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratório
(50%
indiferente).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue a
escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e sua
relação com a realidade socioambiental e cultural,
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expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação
professor-aluno, merenda escolar, salas de aula adequadas
(90% muito importante); 2º) convívio social, programas
e/ou projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino
voltada para a memorização do conteúdo, integração dos
espaços de cidadania escola-comunidade, maior inclusão
social, facilidade de acesso a informação via internet,
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer,
aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, facilidade de deslocamento para a escola
(80% muito importante); 3º) Acesso a fontes bibliográficas
variadas (50% indiferente).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a maioria dos professores (70%) afirmam não
ter recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina e aqueles que as receberam incorporam em
suas aulas e trabalham algum tema transversal em sua
disciplina. Como temas indicados têm, em escala de
densidade de utilização: Ética (33,3%), Saúde (33,3%) e
Pluralidade cultural, Meio ambiente, Orientação sexual
(11,1% cada). São trabalhados integrados aos conteúdos
disciplinares, em parceria com outras disciplinas, sendo
que na escala de associação de densidade temos: Ciências
(27,3%), Geografia e História (18,2%) e Matemática,
Estudos Amazônicos, Português e Educação Física (9,1%
cada). Os professores afirmaram não trabalhar temas
transversais em parceria com outras instituições. O curioso
é que todos os entrevistados alegou desconhecer o projeto
político pedagógico da escola, e por conta disso, não
sabem se ele contempla os temas transversais. A maioria
(62,5%) afirmou que os temas trabalhados em eventos
escolares são orientados pela transversalidade, sendo que
todos desenvolvem o tema por disciplina específica. A
maior parte (77,8%) sente-se motivados em participar
desses eventos, e a maioria dos alunos sempre estaria
motivada a participar (77,8% muito alta), principalmente
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na seguinte escala de prioridade: 1º) Violência (doméstica,
escolar, gangues, etc) 2º) meio ambiente da região (floresta
amazônica, biodiversidade), problemas ambientais locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc), problemas
ambientais globais, cultura regional (música, dança, festas,
literatura, etc), saúde do corpo e saúde mental, bem estar
social (família, religião, preconceitos, etc), (70% muito
importante); 3º) doenças sexualmente transmissíveis, sexo,
gravidez e drogas (66,7% muito importante); 4º) Saúde
(doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão, etc) (60%
muito importante); 5º)questões étnicas (indígenas,
quilombolas, etc) (60% importante); 6º) violência sexual
(pedofilia, exploração sexual, etc), equipamentos
tecnológicos e eletrônicos, cultura globalizada (hip hop,
funk, grafite, etc), (66,7% pouco importante); 7º) vestuário
e veículos (62,5% pouco importante); 8º) profissão, renda
e emprego, línguas locais (oriundas das famílias tupiguarani, jê, karib) (50% muito importante). No contexto
escola-comunidade os principais temas mencionados como
importantes para serem trabalhados transversalmente
foram: cultura, meio ambiente, cultura regional,
pluralidade cultural (25% cada).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (80%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
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produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
adequado (83,3%), composto principalmente de: literatura
infantil (20%), literatura juvenil (20%), literatura de
autores regionais (20%), livros didáticos (20%), livros
paradidáticos (20%), jornais e revistas (20%). A maior
parte (83,3%) afirmou que os alunos não utilizam a
biblioteca como apoio aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (90%) categoricamente serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Secretaria Municipal de
Educação (66,7%) e utilizados pelos professores (88,9%).
Além destes, outros livros são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares (40%)
e que têm como critério principal empregado para a
adequação dos conteúdos (62,5%). O fato de contribuírem
em sua maior parte (80%) para o alcance dos objetivos
propostos para a sua disciplina, reforçam em sua maioria
(63,6%) a metodologia de ensino centrada na memorização
e oferecerem questões problematizadoras e estimulantes à
curiosidade dos alunos (80%), mas, não são ricos em
relação ao conteúdo e a apresentação (60%), privilegiam
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (80%) e estão defasados em relação à dinâmica
dos processos de ensino e aprendizagem (70%), muito
embora, estimulem a multidisciplinaridade (80%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (80%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(80%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (60%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (80%), mas, não contemplam a
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realidade e os elementos culturais locais (50%), porém,
estão adequados às orientações curriculares oficiais (60%).
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas têm por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Aldeia Mapuera, localizado
no Rio Mapuera (Terra Indígena Trombetas Mapuera)
Zona Rural do município de Oriximiná-Pará.
Sendo a comunidade ribeirinha da Zona Rural
distante da sede do município apresenta inúmeras
carências em vários aspectos: saneamento, saúde, dentre
outros.
Porém, o plano de ação visa intervenções que
possam melhorar o sistma de abastecimento e tratamento
da água consumida na aldeia e que podem ter reflexos
diretos na saúde dos comunitários e, portanto, na qualidade
de vida.
As propostas iniciais seriam a curto e médio
prazo:
Implementar campanhas educativas
promovidas pelos Agentes Comunitários de Saúde sobre
uso e tratamento da água para o consumo, já que a maioria
dso entrevistados recolhe água diretamente dos rios e não
realiza nenhum tratamento (podem combater a ocorrência
de doenças de veiculação hídrica).
- Promover a manutenção dos microssistemas de
abastecimentos de água via poços artesianos comunitários
já instalados na aldeia.
- Aumentar a construção de poços artesianos na
aldeia para atender mais famílias na comunidade.
Sem dúvidas, estas ações podem ser articuladas
através APIM – Associação de Povos Indígena do
Mapuera junto ao poder público ou de entidades não
governamentais e ampliar as discussões para procurar
alternativas viáveis para o atendimento destas necessidades
detectadas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF PROF AMELIA FERRARI
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15003663
EMEF PROF AMELIA FERRARI
Infantil
ORIXIMINÁ
BAIXO AMAZONAS
URBANO
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
A comunidade do bairro centro, zona urbana do
município conta com a Escola Municipal de Ensino
Fundamental Professora Amélia Ferrari, que foi
inaugurada no dia 28 de março de 1982 na gestão do então
Prefeito Municipal de Oriximiná, Sr. Raimundo José
Figueiredo de Oliveira. Seu funcionamento ocorreu no
mesmo ano condicente, tendo como diretora a Sra. Eliana
Farias Tavares, auxiliada por uma equipe de 20
funcionários, distribuída da seguinte maneira: Rosa Gato
Barros (supervisora), Benedita Costa Oliveira (secretária),
11 docentes e 07 pessoas de apoio.
O nome Professora “Amélia Ferrari” se deu em
homenagem a Sra. Amélia de Jesus Figueiredo Ferrari que
muito contribuiu na construção social e formação cultural
do Município de Oriximiná. A mesma faleceu no auge de
sua carreira em 22 de janeiro de 1979.
Desde a sua fundação até os dias atuais
estiveram à frente de sua administração as professoras:
Eliana Farias Tavares (1982-1985), Maria Lúcio Rosário
Dias (1985-1993), Carmem Lúcia Oliveira Bentes (19931996), Maria Irene Gato Lobato (1997-2000), Carmem
Maria da Gama Carvalho (2000-2004), Francisca Silva de
Almeida (2005-2008), Denise Bentes Vinentes (2009 aos
dias atuais).
Em virtude da reorganização do Ensino no
Município de Oriximiná e a grande demanda na procura do
Ensino Infantil no bairro, ouve a necessidade de adequar a
Escola de Ensino Fundamental à escola de Educação
Infantil. A partir do ano de 2009 passou a ser chamada de
Escola de Educação Infantil Professora Amélia Ferrari,
atendendo uma clientela com a faixa etária de 03 a 06
anos. No ano seguinte foi oferecido ensino às crianças de
03 a 05 anos. Em 2011 a escola atendeu novamente
crianças de 03 a 05 anos.
Atualmente a escola possui uma diretora, uma
coordenadora pedagógica, uma secretária, 15 professores,
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06 agentes zeladores, 02 vigias, tendo um total de 28
funcionários, funcionando em dois turnos e 14 turmas. A
instituição possui um complexo estrutural em alvenaria
coberto de telha, em estilo colonial, sua estrutura é
formada por dois pavilhões ligados por passarelas
cobertas. Os maiores problemas enfrentados pela escola
são, a estrutura física inadequada para o ensino infantil.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto ao acondicionamento do lixo das
residências, 93,1% dos comunitários o guardam em
recipientes fechados e 6,9% acondicionam o em recipiente
aberto. A maioria dos moradores 93,1% declarou que o
lixo é coletado pelo serviço de limpeza urbana, apenas
3,8% disseram que enterram e 3,1% dos entrevistados a
queima é o destino mais comum para o lixo gerado na
residência. Segundo os comunitários não há serviço de
coleta seletiva na comunidade e que na maioria das
residências 71,3% o serviço de coleta urbana passa 1 vez
por semana, enquanto que 18,1% dos domicílios tem esse
serviço 2 vezes por semana e 10,6% este serviço é
disponível 3 vezes por semana. A maioria dos moradores
(94,4%) disseram não reaproveitar ou fazer seleção do
lixo, e somente 5,6% reaproveitam o lixo do quintal para
adubo.
Quanto ao abastecimento de água no domicílio
todos declararam tem o abastecimento água na residência a
partir da rede geral de distribuição. Com relação ao tipo de
água que os moradores consomem a maioria 96,9%,
declararam que a água de consumo é clorada, enquanto
que 3,1% consomem água filtrada.
O tipo de sanitário ou banheiro que a maioria das
residências (80,6%) corresponde à fossa séptica e 19,4%
dos entrevistados declarou ter sanitário do tipo fossa negra,
em seus domicílios.
Educação (escolaridade)
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Quanto à escolaridade notamos, que os
moradores que tem apenas o ensino fundamental
incompleto e os que sabem ler/escrever, mas não
frequentaram escolas, representam o mesmo percentual de
23,1%, e que 21,9% estudaram até o ensino fundamental,
18,1% terminaram o ensino médio, enquanto, 17,5% tem
ensino médio incompleto, 6,0% declararam não saber ler e
nem escrever, 2,0% tem ensino superior incompleto, os
que têm formação em nível de ensino superior completo
são 6,9% e incompleto 2,5%, e ainda 4,4% representa os
que não sabem ler/escrever. Sendo que a maioria dos
entrevistados declarou ter estudado em escolas públicas
90% e apenas 10% responderam outros (não estudaram).
Saúde
Na maioria das famílias (95,6%) não houve
casos de doenças nos últimos meses, embora 3,1% dos
entrevistados relataram ter havido casos de diarreia neste
período de tempo, em 1,3% dos domicílios ocorreu casos
de hepatite. Em casos de doença na família, a maioria dos
comunitários recorre ao posto de saúde (83,1%) e 16,9%
disseram que recorrem ao Hospital municipal. Na opinião
dos moradores o atendimento de saúde é avaliado com
conceito regular para a maioria 48,1%, ruim para 35,6%
dos entrevistados, e 16,3% representa o percentual de
moradores que consideram o serviço bom.
Já os serviços de atendimento aos portadores de
necessidades especiais, a maior parte dos entrevistados
85% não souberam responder, 10% considera o serviço
inexistente, enquanto que, para 5% serviço tem conceito
ruim.
Quanto à avaliação da assistência social, a
maioria dos entrevistados 75,6% não soube conceituar,
para 22,5% é regular, enquanto que 1,9% consideram
ruins.
Habitação
Quanto ao tempo de residência na comunidade,
notamos que a maioria dos entrevistados (54,4%) mora na
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comunidade a mais de 10 anos, 21,3% moram entre 5 a 10
anos, 16,3% residem nesta comunidade de 1 a 5 anos e
somente 8,1% tempo de residência menor que 1 ano.
Notamos que 84,4% tem algum documento que
lhe confere vínculo ao terreno das residências e somente
15,6% não possuem documentos referentes aos terrenos.
Dentre os que possuem a documentação do terreno a
maioria 79,3% possui o titulo de afloramento, 20,7% tem
seu nome vinculado a taxas do IPTU. Todas as residências
possuem terrenos de terra firme.
A maioria dos moradores 84,4% possui casa
própria, e 15,6% representa os comunitários que moram
em casas alugadas. A casa da maioria dos entrevistados é
de alvenaria 83,1% e 16,9% são de madeira. Quanto aos
cômodos 40,5% das residências apresentam quartos de
dormir, 15,7% possuem sala, 10,2% das residências que
possuem cozinha, 33,5% dos entrevistados relataram que o
domicílio possui banheiro.
Transporte
Quanto aos meios de transporte utilizados pelos
comunitários, a maioria 36,3% desloca-se na cidade de
bicicleta, 18,1% a pé, já 17,5% utiliza o carro, enquanto
que 15,6% usam moto e ainda 12,5% utiliza o serviço de
moto-táxi.
Meio ambiente
Sobre a questão da urbanização das ruas, a
maioria dos comunitários ( 59,4%) disse que esse aspecto
merece o conceito bom, mas, para 31,3% esse conceito é
regular, o percentual de moradores que avaliaram a
urbanização das ruas com conceito ruim é 9,4%.
Quanto à presença de áreas verdes, a maioria
72,5% acha que esse aspecto tem conceito bom, mas para
10% tem conceito ruim, enquanto que 9,4% declararam
não saber avaliar este aspecto, os que atribuíram o conceito
regular totalizam 8,1% dos comunitários consultados. Já
quanto à arborização das ruas, o conceito bom foi dado
pela maioria 89,2%, e regular por 10,8%.
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Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Quanto a renda das famílias a maioria (48,1%)
ganham entre 1 a 2 salários mínimos mensais, 21,9%
recebem menos de um salário mínimo mensal ou vivem
com renda ocasional, enquanto 14,4% tem renda de 2 a 3
salários mínimos mensais, com o mesmo percentual 3,1%
de moradores que relataram receber de 3 a 5 salários
mínimos ou mais de 5 salários mínimos no mês e ainda
9,4% dos moradores declararam não ter renda. Quanto à
origem da renda grande parte dos comunitários 33,8%,
trabalha como profissionais autônomos, enquanto que
23,8% são trabalhadores de órgãos públicos, 17,6%
trabalham em empresa privada, 15,6% recebem
aposentadoria pública, e em menor percentual 9,4%
recebem aposentadoria privada.
Segurança Pública
O serviço de segurança pública é considerado
com conceito ruim para a maioria 84,4%, regular para
9,4%, enquanto que apenas 6,3% dos moradores
consideraram o serviço bom.
Cidadania
Dos moradores participantes da pesquisa 93,8%
afirmaram gostar de morar na comunidade, 6,3% dizem
gostar parcialmente. E na opinião da maioria 85% a
convivência entre os moradores é boa, enquanto que 15%
acham essa convivência satisfatória. Quanto à atuação da
associação de moradores a maioria 59,4% afirma ser boa,
embora 21,9% declararam a inexistência de associação de
moradores e 18,8% considera na regular.
Quanto a frequência na participação em
ações na comunidade, a maioria declara que nunca
participa (81,3%), enquanto que 12,5% disseram que as
vezes participam, e somente 6,3% participam na maioria
das vezes. A maioria dos moradores consultados 96,9%
disse que participariam de projetos que beneficiem a
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comunidade, já 3,1% representa os comunitários que
responderam que talvez participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados 87,4%, a
melhoria na qualidade do atendimento de saúde representa
uma prioridade, com o percentual de 8,8% representam os
moradores que consideram mais importante à qualidade do
ensino, e ainda 3,8% acham que o mais importante é a
oferta de cursos de qualificação profissional na
comunidade.
Quanto aos serviços considerados mais
importantes para os moradores, a maioria 76,9% considera
a melhoria do abastecimento de água uma prioridade,
14,4% considera a melhoria no serviço de coleta de lixo é
o item mais importante, 8,1% a urbanização das ruas e
ainda apenas 0,6% acham que a prioridade é o serviço de
transporte coletivo.
Quanto aos aspectos mais relevantes para os
moradores entrevistados à segurança pública representa
uma prioridade para 53,1% e 46,9% acham que o item
mais importante é a presença de áreas de lazer e esporte.
Quanto aos aspectos prioritários avaliados, a
qualidade do ar representa é o item mais relevante para
71,9%, enquanto que os rios e lagos são importantes para
15,6% dos comunitários, a arborização das ruas e a
manutenção de áreas verdes obtiveram o mesmo
percentual de moradores 6,3% que consideram a
importância destes itens.
Para a maioria dos moradores entrevistados
(43,1%), quadras de eventos e clubes representa o item de
maior relevância, enquanto que para 21,9% consideram
uma maior importância para as cooperativas de trabalho, e
a associação de moradores é o item mais importante para
somente 9,4% dos comunitários.
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PEDEOP
Quanto ao local de trabalho, nesta escola todos
os docentes são mulheres, com faixa etária variando entre
18 a 64 anos, sendo que todos são concursados,
apresentando de 6 a 30 anos de serviço público. A maioria
(91,7%) leciona na educação infantil, sendo que grande
parte atua na Pré-escola (72,7%) e nenhum possui outras
atividade dentro da escola e apenas (18,2%) lecionam em
outras escolas da rede municipal,
Para os aspectos de formação e motivação: A
maioria dos professores já concluiu a graduação (57,1%),
sendo a maior parte (88,9%) cursou licenciatura plena
distribuídos nos seguintes cursos: História (33,3%),
Pedagogia (33,3%), Letras (22,2%) e Filosofia (11,1%).
Em relação a instituição a maioria (55,6%)
cursam/cursaram em unidades federais, sendo (71,4%) de
forma presencial. A grande maioria (90%) participou de
curso de formação continuada, a partir de oferta da
iniciativa pública federal (60%) e municipal (40%), sendo
a maioria (66,7%) no formato presencial. Em relação aos
conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante a
formação, os entrevistados ficaram divididos: plenamente
adequados (33,3%), adequados (33,3%) e pouco
adequados (33,3%).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) falta de
recursos financeiros (50% muito importante); 2º) Falta de
compromisso institucional com a formação docente
(55,6% importante); 3º) Falta de vontade e motivação
pessoal, falta de programas de incentivos por parte das
Secretarias de Educação, falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e município (50%
importante); 4º) falta de comunicação e divulgação dos
cursos na escola (44,4% importante); 5º) Falta de tempo
em função de composição de carga horária em duas ou
mais escolas (40% regular); 6º) falta de possibilidades
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operacionais em função da distância física (37,5% pouco
importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Melhoria do desempenho profissional, oferta de
equipamentos de apoio (computador, internet, kits de
formação, etc) (80% muito importante); 2º) Interesse
pessoal, melhoria de função/salário na escola (70% muito
importante); 3º) Temáticas novas e/ou diversificadas; 4º)
Oferta de eventos (cursos, palestras, workshops, etc) na
sua área de interesse (50% importante); 5º) Incentivo por
parte da Secretaria de Educação (40% muito importante).
A maioria dos professores (90%) manifestou o
desejo pela oferta de cursos visando um melhor
desempenho de suas atividades de ensino, principalmente
em: Cursos e oficinas pedagógicas (18,2%), inclusão
escolar (18,2%), história da Amazônia (18,2%),
Psicopedagogia (9,1%), Psicologia infantil (9,1%),
Inclusão social (9,1%), Políticas públicas (9,1%), Curso de
artes (9,1%). A maioria dos entrevistados (80%) informou
não estar aptos a participar de cursos de educação
continuada à distância, os principais motivos são: falta de
capacitação em informática (37,5%), dificuldade de acesso
à internet (37,5%) e falta de tempo (25%).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Melhores salários
(100% muito importante); 2º) Recursos didáticos para
programar práticas, inclusive laboratórios (90% muito
importante); 3º) Número adequado de alunos em sala de
aula, salas de aula adequadas (80% muito importante); 4º)
Articulação entre alunos, professores e gestores (80%
importante); 5º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (70%
importante); 6º) Interesse dos alunos (60% muito
importante); 7º) Bom desempenho dos alunos (60%
importante); 8º) Trabalhar em um só local (50%
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importante); 9º) Diálogo com outros professores sobre
questões da disciplina (50% regular); 10º) Possibilidade de
assumir cargos administrativos (40% regular); 11º)
Atuação em processo de gestão participativa (30%
importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue a
escala de importância: 1º) Estímulo da família (90% muito
importante; 2º) Articulação dos conteúdos e sua relação
com a realidade socioambiental e cultural, estímulo
docente e relação professor-aluno, acesso a fontes
bibliográficas variadas (80% muito importante); 3º)
Convívio social, Integração dos espaços de cidadania
Escola-Comunidade, aprendizado por meio de atividades
lúdicas e participativas, salas de aula adequadas (70%
muito importante); 4º) Programas e/ou projetos dirigidos
aos alunos (70% importante); 5º) Expectativa de melhoria
de vida e trabalho com a formação escolar (66,7% muito
importante); 6º) Facilidade de acesso a informações via
internet, facilidade de acesso a contextos informacionais e
de lazer (60% muito importante); 7º) Facilidade de acesso
a contextos informacionais e de lazer (60% importante);
8º) Metodologia de ensino voltada para a memorização de
conteúdo (50% indiferente).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a maioria (55,6%) afirmam não ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina,
mas mesmo assim, todos incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
temas indicados, temos, em escala de densidade de
utilização: Saúde (35%), Meio ambiente (25%), Ética
(20%), Pluralidade cultural (20%). São trabalhados
integrados aos conteúdos disciplinares e em parceria com
outras disciplinas, principalmente conteúdos próprios da
educação infantil (66,7%) e Ciências (33,3%). A maioria
dos entrevistados (62,5%) alegou conhecer o projeto
político pedagógico da escola, mas a maioria (57,1%)
afirma que ele não contempla os temas transversais. A
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maior parte dos entrevistados (85,7%) afirmou que os
temas trabalhados em eventos escolares são orientados
pela transversalidade, sendo desenvolvido o tema na
maioria das vezes (57,1%) de forma multidisciplinar.
Segundo a maioria dos entrevistados (71,4%)
afirmam que os alunos sentem-se altamente motivados em
participar desses eventos, principalmente na seguinte
escala de prioridade: 1º) Equipamentos tecnológicos e
eletrônicos (100% muito importante); 2º) Doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez, e drogas
(100% importante); 3º) Meio ambiente da região (Floresta
amazônica e biodiversidade), problemas ambientais locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc), problemas
ambientais globais (100% regular); 4º) Saúde (doenças
crônicas, câncer, diabetes, hipertensão, etc.); 5º) Esporte e
lazer (80% muito importante); 6º) Questões étnicas
(indígenas, quilombolas, etc.), violência (doméstica,
escolar, gangues, etc.), Violência sexual (pedofilia,
exploração sexual, etc.) (80% regular); 7º) Cultura
globalizada (hip hop, funk, grafite, etc.), vestuário e
veículos (60% muito importante); 8º) Cultura regional
(música, dança, festas, literatura, etc.), línguas locais
(oriundas das famílias linguísticas tupi-guarani, jê, karib)
(60% regular). Questionados sobre quais temas consideram
importantes de serem trabalhados transversalmente, as
respostas foram as seguintes: Meio ambiente (33,3%);
Pluralidade cultural, Família, Religião (13,3% cada); Ética,
Saúde, Bem-estar social, Preconceito (6,7% cada).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula para seu uso cotidiano. Como
não existem outros espaços como: biblioteca, laboratório
de ciências, laboratório de informática, sala multimídia,
etc., todas as questões relacionadas a esses itens não foram
respondidas.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram que não recebem nenhum tipo de livro via
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Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que por
conta disso a escola não trabalha com livros didáticos.
Outras questões relacionadas a este item não foram
respondidos pelos entrevistados.
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade do Bairro de
Centro, localizado na Zona Urbana do município de
Oriximiná-Pará. O plano de ação visa os principais
anseios da comunidade, que necessita de melhorias na
qualidade do atendimento em saúde e na segurança
pública.
Ambos os aspectos podem ser articulados
através da Associação de Moradores do Bairro, pois
reivindicações coletivas organizadas e legitimas tem um
impacto considerável para alavancar soluções de curto e
médio prazo. Sendo a associação de moradores um
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de representar
uma possibilidade de exercitar a cidadania, pois pode
promover a organização social que conduz de forma
coletiva a defesa da melhoria da qualidade de vida dos
moradores.
Como propostas inicias para ações visando a
melhoria da qualidade do atendimento de saúde podem ser
negociadas junto ao poder público as seguintes alternativas
em curto prazo ou médio prazo:
- aumentar o número de agentes comunitários de
saúde por habitante do bairro, para haver um aumento na
frequência de visitas às residências e uma melhor atuação
na assistência a saúde através da educação preventiva.
- capacitar os agentes a realizarem um
mapeamento de doenças mais frequentes na área de
cobertura do bairro, e após esse diagnóstico promover
através de interação com a associação de moradores a
realização de palestras na sede da associação sobre os
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cuidados preventivos, atrelados a informações acerca das
características clinicas e agravantes, além de orientações
acerca da importância da detecção sinais e sintomas
iniciais associados a essas patologias mais frequentes, e
ainda informações sobre a importância da realização do
tratamento adequado e completo.
- Intensificação da atuação dos agentes
comunitários de saúde em realizar busca ativa de doenças
negligenciadas que são consideradas contagiosas, mas tem
tratamento.
As propostas iniciais para melhorar aspectos de
segurança pública:
- Estabelecer parcerias para monitorar as
ocorrências mais frequentes no bairro.
- Aumentar o contingente de policiais na área do
bairro ou aumentar a frequência das rondas de veículos
policiais (viaturas ou motos) na área do bairro, nos locais
de maior incidência de ocorrências.
- Articular palestras ministradas pelos policias
do grupamento da policia comunitária, a fim de esclarecer
aspectos da dependência psicológica e física no uso de
drogas ilícitas e lícitas, para combater o avanço da
violência que se origina a falta de controle e informação
sobre os malefícios físicos e sociais associados ao
consumo abusivo destas substâncias psicoativas.
Sem dúvidas, a realização de diagnósticos sobre
aspectos de saúde e segurança pública no bairro, feitos em
parceria com a associação de moradores, promovem uma
melhor organização e estruturação desta associação para
vislumbrar articulações com os órgãos competentes, no
sentido de negociar soluções para dirimir aspectos
considerados negativos presentes no bairro e que refletem
diretamente na qualidade de vida dos moradores.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto ao acondicionamento do lixo das
residências, 45,9% dos comunitários o guardam em
recipientes abertos, enquanto que 32,1% acondicionam o
lixo em recipientes fechados, e ainda 22% é jogado no
buraco. A maioria dos moradores declarou que o lixo é
queimado (92,4%), mas 7,6% enterram o lixo. Quanto ao
reaproveitamento dos resíduos considerados lixo, a maioria
dos moradores (84,6%) disse que não reaproveita ou faz
seleção do lixo, apenas 15,4% reaproveitam o lixo, destes
65% reaproveitam dejetos de animais para adubo, 20%
reaproveitam os plásticos, 10% reaproveitam o lixo do
quintal para adubo, e ainda 5% reaproveitam lixo do
quintal.
Quanto ao abastecimento de água no domicílio,
76,1% declarou que tem o abastecimento água na
residência a partir da coleta água de rios ou igarapés,
19,6% através do microssistema comunitário (poço
artesiano), e ainda 2,2% tem poço doméstico ou cacimba.
Com relação ao tipo de tratamento da água, 68,3% dos
moradores consultados consomem água clorada, mas
22,1% não realizam nenhum tratamento na água que
consomem. Já 6,7% de moradores tem água filtrada,
enquanto que 2,9% fervem a água para o consumo.
Quanto ao tipo de sanitário ou banheiro,
notamos que em todas as residências o sanitário encontrase fora da casa, e o esgoto do banheiro ou sanitário de
72,3% das residências visitadas é despejado a céu aberto
ou vala, 26,6% despejam no buraco, e apenas 2,9 % tem
esgoto do tipo fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade notamos que a maioria
dos entrevistados tem apenas o ensino fundamental
incompleto (84%), 7,4% os que concluíram o ensino
fundamental, 6,4% não sabem ler/escrever, já 5,3% dos
moradores entrevistados tem ensino médio completo, 2,1%
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sabem ler/escrever, mas, não frequentaram escola, e ainda
1,1% tem ensino superior completo. Sendo que todos os
entrevistados declararam ter estudado em escolas públicas.
Saúde
Segundo os comunitários, na maioria das
famílias (34,9%) houve casos de diarreias, em 15,9% dos
domicílios não houve casos de doenças nos últimos 12
meses, em 16,7% dos domicílios houve casos de viroses,
9,5% corresponde aos domicílios onde houve casos de
malária no período, em 6,4% ocorreram casos de malária,
e em 5,9% dos domicílios ocorreram viroses, em 4%
ocorreram dengue, 3,2% ocorreu hepatite, o mesmo
percentual de 2,4% corresponde aos domicílios onde
ocorreram febre amarela ou problemas ósseos, em 1,6%
das residências ocorreram verminoses ou problemas de
coração e em apenas 0,8% problemas de pele.
Em casos de doença na família, a maioria dos
comunitários recorre ao hospital público (34,7%), o
mesmo percentual de moradores (34,7%) disse que
recorrem a curandeiros ou benzedeiras, já 23,6% recorrem
ao agente comunitário de saúde, e apenas 6,9% ao posto de
saúde. Na opinião da maioria dos moradores (33,3%) o
atendimento de saúde é considerado regular, o mesmo
percentual de 25% disse que o serviço é bom ou
inexistente, e para 16,7% dos entrevistados o serviço é
considerado ruim.
Já os serviços de atendimento aos portadores de
necessidades especiais, a maioria (65,4%) considera o
serviço não inexistente, para 24% o serviço é regular, para
8,7% o serviço é bom, mas 1,9% consideraram ruim o
serviço. Quanto à avaliação da assistência social, a maioria
(51,1%) declarou o conceito regular, 34,4% afirmam que o
serviço é inexistente, mas o percentual de 12,2%
representa os que avaliaram como bom, e em menor
percentual 2,2% os moradores que consideram ruins.
Habitação
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Quanto ao tempo de residência na comunidade,
notamos que a maioria dos entrevistados (45,3%) reside
nesta comunidade de 5 a 10 anos, 35,8% moram na
comunidade a mais de 10 anos, 16,8% moram entre 1 a 5
anos, e somente 2,1% tem tempo de residência menor que
um ano.
Notamos que a maioria 74,7% tem nenhum
documento que lhe confere vínculo ao terreno das
residências, somente 25,3% não souberam responder. A
maioria das residências estão em terrenos de terra firme
(90,9%) e 9,1% estão em áreas inundáveis.
Todos os moradores possuem casa própria. A
casa da maioria dos entrevistados é de madeira 94,9% e
5,1% moram em casas de alvenaria.
Observamos ainda que 64,5% dos moradores
consultados não tem energia elétrica em suas residências,
portanto 35,5% não possui tal serviço.
Transporte
Quanto aos meios de transporte utilizados pelos
comunitários, 42,6% dos moradores consultados utilizam
canoa, já 19,6% utilizam barca, 13,5% moto, 10,8 carroça,
6,8% utilizam kombi/van, 3,4% descolocam-se a pé na
comunidade, e somente 2,7 % usam serviços de moto-táxi.
Meio ambiente
Quanto ao abastecimento de água, a maioria dos
moradores (50,5%) declarou que o serviço é regular,
porém 34,4% declararam que o serviço não existe e para
15,1% este serviço é considerado bom.
Sobre a questão da urbanização das ruas, a
maioria dos comunitários consultados (99%) disse que o
serviço não existe, mas para 1% o serviço é bom.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Quanto a renda das famílias, a maioria (63,8%)
recebem menos de 1 salário mínimo mensal, 32,8%
ganham entre 1 a 2 salários mínimos mensais, e ainda
3,4% declararam não ter renda. Quanto a origem da renda,
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grande parte dos comunitários (23,2%), respondeu outros,
mas não especificou, 22,1% recebem auxílio financeiro de
programas sociais (destes 77,4% bolsa família; 11,3%
bolsa jovem e 11,3% salário maternidade), enquanto que
3,4% são profissionais autônomos, 17,1% recebem
aposentadoria pública, 12,2% trabalham no serviço
informal (100% agricultor), 3,9% são trabalhadores de
órgãos públicos e ainda 1,1% trabalham em empresas
privadas.
Segurança Pública
O serviço de segurança pública é considerado
bom para a maioria dos entrevistados (53,8%), mas para
34,4% o serviço é considerado inexistente, enquanto que
1,9% dos moradores entrevistados acham o serviço
regular.
Cidadania
A maioria dos moradores participantes da
pesquisa (97,3%) afirma gostar de morar na comunidade.
E na opinião da maioria 77,1% a convivência entre os
moradores é boa, enquanto que 22,9% acham essa
convivência satisfatória. Quanto à atuação da associação
de moradores, a maioria declarou que essa atuação inexiste
(60%), porém 22,9% consideram regular, 9,5%
consideram na ruim e apenas 7,6% acham a atuação boa.
Quanto a frequência na participação em ações na
comunidade, grande parte dos entrevistados declara que às
vezes participa (70,2%), enquanto que 22,1% disseram que
a maioria das vezes participam, e somente 7,7% nunca
participaram de ações na comunidade. A maioria dos
moradores consultados (58,1%) disse que participaria de
projetos que beneficiem a comunidade, já 21,9% disseram
que talvez participassem de ações na comunidade e 20%
representa os comunitários que não tem interesse em
participar de ações em benefício da comunidade.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (47,2%) o
atendimento de saúde é o item mais relevante, 14,7%
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consideram a qualidade de ensino mais relevante, 10,2% a
assistência social é o item mais importante, o mesmo
percentual de moradores (9,6%) consideram o serviço de
atendimento ao portador de necessidades ou cursos de
qualificação profissional, já as creches são mais importante
para 8,6% dos entrevistados.
A maioria dos moradores consultados (30,5%)
acha serviço de transporte coletivo tem maior importância,
já 28,1% disseram que o serviço de coleta de lixo é mais
relevante, mas para 24,6% o abastecimento de água é o
item mais importante para comunidade, 10,6% consideram
o serviço de rede de esgoto mais relevante, e em menor
percentual 6,6% representa os que consideram mais
importante a urbanização das ruas.
A maioria dos entrevistados (36,7%) acha a
presença de áreas de lazer e esporte representa o aspecto
mais relevante, 25% acham mais importante a limpeza de
ruas e terrenos, enquanto que 22% consideram o item mais
importante a programação cultural, e somente para 12,7%
a segurança pública é mais relevante.
Quanto aos aspectos prioritários avaliados, a
maioria (37,5%) respondeu que os rios e lagos representam
o item mais relevante, já para 29,9%, a presença de áreas
verdes representa maior relevância, para 20,6% a
qualidade do ar é mais importante, para 14,3% dos
entrevistados praias e balneários tem maior importância, e
para apenas 7,4% dos comunitários consultados, a
arborização das ruas é mais relevante.
A maioria dos entrevistados (27,6%) declarou
que a atuação social das igrejas presença representa o item
de maior relevância, já 20% acham os movimentos sociais
mais importantes, 17% consideram mais importante de
cooperativas de trabalho, para 16,7% o mais importante
seriam projetos sociais, 10% consideram a importância da
associação de moradores, 4,7% consideram a importância
de clubes e quadras de eventos, e somente 4,1% acha mais
importante a presença de bibliotecas.
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PLANO DE AÇÃO
As ações propostas têm por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade São Joaquim,
localizada na zona rural do município de Oriximiná-Pará.
Sendo que a comunidade pertence à zona rural
distante da sede do município, apresenta inúmeras
carências em vários aspectos: saneamento, saúde,
segurança dentre outros. Porém, o abastecimento de água e
energia é considerado prioridade para a comunidade, por
isso o plano de ação visa intervenções que possam
melhorar o sistema de abastecimento de água e energia
elétrica na comunidade.
As ações iniciais a curto e médio prazo para
melhorias no abastecimento de água:
- Promover a manutenção dos microssistemas de
abastecimentos de água via poços artesianos comunitários
já instalados na comunidade.
- Aumentar o número de poços artesianos
construídos na área para atender mais famílias na
comunidade.
- Alternativamente instalar sistemas de captação
direta ou por sistema de bombeamento, individuais,
diretamente dos lagos, igarapés, rios e nascentes, com
posterior tratamento, para atende maior número de
comunitários.
A ação inicial a curto e médio prazo para
melhorias no abastecimento de energia:
- Aumentar o número de geradores de energia a
diesel para atender mais famílias da comunidade que não
tem o serviço de energia na residência.
Estas ações podem ser articuladas através da
Associação de Moradores do Bairro, pois reivindicações
coletivas organizadas e legitimas tem um impacto
considerável para alavancar soluções de curto e médio
prazo. Sendo que a associação de moradores representa
uma
entidade
que
atua
como
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instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de representar
uma possibilidade de exercitar a cidadania, pois pode
promover a organização social que conduz de forma
coletiva a defesa da melhoria da qualidade de vida dos
moradores.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto ao acondicionamento do lixo das
residências, 45,9% dos comunitários o guardam em
recipientes abertos, enquanto que 32,1% acondicionam o
lixo em recipientes fechados, e ainda 22% é jogado no
buraco. A maioria dos moradores declarou que o lixo é
queimado (92,4%), mas 7,6% enterram o lixo. Quanto ao
reaproveitamento dos resíduos considerados lixo, a maioria
dos moradores (84,6%) disse que não reaproveita ou faz
seleção do lixo, apenas 15,4% reaproveitam o lixo, destes
65% reaproveitam dejetos de animais para adulbo, 20%
reaproveitam os plásticos, 10% reaproveitam o lixo do
quintal para adubo, e ainda 5% reaproveitam lixo do
quintal.
Quanto ao abastecimento de água no domicílio,
76,1% declarou que tem o abastecimento água na
residência a partir da coleta água de rios ou igarapés,
19,6% através do microssistema comunitário (poço
artesiano), e ainda 2,2% tem poço doméstico ou cacimba.
Com relação ao tipo de tratamento da água, 68,3% dos
moradores consultados consomem água clorada, mas
22,1% não realizam nenhum tratamento na água que
consomem, porém 6,7% de moradores tem água filtrada,
enquanto que 2,9% fervem a água para o consumo.
Com relação ao tipo de sanitário ou banheiro, em
todas as residências o sanitário encontra-se fora das
residências, e o esgoto do banheiro ou sanitário de 72,3%
das residências visitadas é despejado a céu aberto ou vala,
26,6% despejam no buraco, e apenas 2,9 % tem esgoto do
tipo fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade notamos, que a maioria
dos entrevistados tem apenas o ensino fundamental
incompleto (84%), 7,4% os que concluíram o ensino
fundamental, 6,4% não sabem ler/escrever, já 5,3% dos
moradores entrevistados tem ensino médio completo, 2,1%
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sabem ler/escrever, mas não frequentaram escola, e ainda
1,1% tem ensino superior completo. Sendo que todos os
entrevistados declararam ter estudado em escolas públicas.
Saúde
Segundo os comunitários, na maioria das
famílias (34,9%) houve casos de diarreias, em 15,9% dos
domicílios não houve casos de doenças nos últimos 12
meses, em 16,7% dos domicílios houve casos de viroses,
9,5% corresponde aos domicílios onde houve casos de
malária no período, em 6,4% ocorreram casos de malária,
e em 5,9% dos domicílios ocorreram viroses, em 4%
ocorreram dengue, 3,2% ocorreu hepatite, o mesmo
percentual de 2,4% corresponde aos domicílios onde
ocorreram febre amarela ou problemas ósseos, em 1,6%
das residências ocorreram verminoses ou problemas de
coração e em apenas 0,8% problemas de pele.
Em casos de doença na família, a maioria dos
comunitários recorre ao hospital público (34,7%), o
mesmo percentual de moradores (34,7%) disse que
recorrem a curandeiros ou benzedeiras, já 23,6% recorrem
ao agente comunitário de saúde, e apenas 6,9% ao posto de
saúde. Na opinião da maioria dos moradores (33,3%) o
atendimento de saúde é considerado regular, o mesmo
percentual de 25% disse que o serviço é bom ou
inexistente, e para 16,7% dos entrevistados o serviço é
considerado ruim.
Já os serviços de atendimento aos portadores
de necessidades especiais, a maioria (65,4%) considera
o serviço não inexistente, para 24% o serviço é regular,
para 8,7% o serviço é bom, mas 1,9% representam os que
consideraram ruim. Quanto à avaliação da assistência
social, a maioria (51,1%) declarou que é regular, 34,4%
afirmam que o serviço é inexistente, mas o percentual de
12,2% representa os que avaliaram como bom, e em menor
percentual 2,2% os moradores que consideram ruim.
Habitação
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Quanto ao tempo de residência na
comunidade, notamos que a maioria dos entrevistados
(45,3%) residem nesta comunidade de 5 a 10 anos, 35,8%
moram na comunidade a mais de 10 anos, 16,8% moram
entre 1 a 5 anos, e somente 2,1% tem tempo de residência
menor que 1 ano.
Notamos que a maioria 74,7% tem nenhum
documento que lhe confere vínculo ao terreno das
residências, somente 25,3% não souberam responder. A
maioria das residências encontram se em terrenos de
terra firme (90,9%) e 9,1% estão em áreas inundáveis.
Todos os moradores possuem casa própria. A
casa da maioria dos entrevistados é de madeira 94,9% e
5,1% moram em casas de alvenaria.
Observamos ainda que 64,5% dos moradores
consultados não tem energia elétrica em suas residências,
portanto 35,5% não possui tal serviço.
Transporte
Quanto aos meios de transporte utilizados
pelos comunitários, 42,6% dos moradores consultados
utilizam canoa, já 19,6% utilizam barca, 13,5% moto,
10,8 carroça, 6,8% utilizam kombi/van, 3,4% descolocamse a pé na comunidade, e somente 2,7 % usam serviços de
moto-táxi.
Meio ambiente
Quanto ao abastecimento de água, a maioria
dos moradores (50,5%) declarou que o serviço é regular,
porém 34,4% declararam que o serviço não existe e para
15,1% este serviço é considerado bom.
Sobre a questão da urbanização das ruas, a
maioria dos comunitários consultados (99%) disseram
que o serviço não existe, mas para 1% o serviço é bom.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Quanto a renda das famílias, a maioria
(63,8%) recebem menos de 1 salário mínimo mensal,
32,8% ganham entre 1 a 2 salários mínimos mensais, e
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ainda 3,4% declararam não ter renda. Quanto a origem da
renda, grande parte dos comunitários (23,2%),
respondeu outros, mas não especificou, 22,1% recebem
auxílio financeiro de programas sociais (destes 77,4%
bolsa família; 11,3% bolsa jovem e 11,3% salário
maternidade), enquanto que 3,4% são profissionais
autônomos, 17,1% recebem aposentadoria pública, 12,2%
trabalham no serviço informal (100% agricultor), 3,9% são
trabalhadores de órgãos públicos e ainda 1,1% trabalham
em empresas privadas.
Segurança Pública
O serviço de segurança pública é considerado
bom para a maioria dos entrevistados (53,8%), mas
para 34,4% o serviço é considerado inexistente, enquanto
que 1,9% dos moradores entrevistados acham o serviço
regular.
Cidadania
A maioria dos moradores participantes da
pesquisa (97,3%) afirmam gostar de morar na
comunidade. E na opinião da maioria 77,1% a
convivência entre os moradores é boa, enquanto que
22,9% acham essa convivência satisfatória. Quanto à
atuação da associação de moradores, a maioria
declararou que essa atuação inesxiste (60%), porém
22,9% consideram regular, 9,5% consideram na ruim e
apenas 7,6% acham a atuação boa.
Quanto à frequência na participação em ações
na comunidade, grande parte dos entrevistados declara
que às vezes participa (70,2%), enquanto que 22,1%
disseram que a maioria das vezes participa, e somente
7,7% nunca participaram de ações na comunidade. A
maioria dos moradores consultados (58,1%) disse que
participaria de projetos que beneficiem a comunidade,
já 21,9% disseram que talvez participassem de ações na
comunidade e 20% representa os comunitários que não
tem interesse em participar de ações em benefício da
comunidade.
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Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (47,2%) o
atendimento de saúde é o item mais relevante, 14,7%
consideram a qualidade de ensino mais relevante, 10,2% a
assistência social é o item mais importante, o mesmo
percentual de moradores (9,6%) consideram o serviço de
atendimento ao portador de necessidades ou cursos de
qualificação profissional, já as creches são mais importante
para 8,6% dos entrevistados.
A maioria dos moradores consultados (30,5%)
acha serviço de transporte coletivo tem maior importância,
já 28,1% disseram que o serviço de coleta de lixo é mais
relevante, mas para 24,6% o abastecimento de água é o
item mais importante para comunidade, 10,6%
consideram o serviço de rede de esgoto mais relevante, e
em menor percentual 6,6% representa os que consideram
mais importante à urbanização das ruas.
A maioria dos entrevistados (36,7%) acha a
presença de áreas de lazer e esporte representa o aspecto
mais relevante, 25% acham mais importante, limpeza de
ruas e terrenos, enquanto que 22% consideram o item mais
importante, programação cultural, e somente para 12,7% a
segurança pública é mais relevante.
Quanto aos aspectos prioritários avaliados, para
a maioria (37,5%), os rios e lagos representam o item mais
relevante, já para 29,9%, a presença de áreas verdes
representa maior relevância, para 20,6% a qualidade do
ar é mais importante, para 14,3% dos entrevistados praias
e balneários tem maior importância, e para apenas 7,4%
dos comunitários consultados, a arborização das ruas é
mais relevante.
A maioria dos entrevistados (27,6%) declarou
que a atuação social das igrejas presença representa o
item de maior relevância, já 20% acham os movimentos
sociais mais importantes, 17% consideram mais importante
de cooperativas de trabalho, para 16,7% o mais importante
seriam projetos sociais, 10% consideram a importância da
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associação de moradores, 4,7% consideram a importância
de clubes e quadras de eventos, e somente 4,1% acha mais
importante a presença de bibliotecas.
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Boa Vista - Rio
Cuminá, localizada na zona rural do município de
Oriximiná-Pará.
Sendo que a comunidade pertence a zona rural
distante da sede do município, apresenta inúmeras
carências em vários aspectos: saneamento, saúde,
segurança dentre outros. Porém, o abastecimento de água e
energia é considerado prioridade para a comunidade, por
isso o plano de ação visa intervenções que possam
melhorar o sistema de abastecimento de água e energia
elétrica na comunidade.
As ações iniciais a curto e médio prazo para
melhorias no abastecimento de água:
- Promover a manutenção dos microssistemas de
abastecimentos de água via poços artesianos comunitários
já instalados na comunidade.
- Aumentar o número de poços artesianos
construídos na área para atender mais famílias na
comunidade.
- Alternativamente instalar sistemas de captação
direta ou por sistema de bombeamento, individuais,
diretamente dos lagos, igarapés, rios e nascentes, com
posterior tratamento, para atende maior número de
comunitários.
A ação inicial a curto e médio prazo para
melhorias no abastecimento de energia:
- Aumentar o número de geradores de energia a
diesel para atender mais famílias da comunidade que não
tem o serviço de energia na residência.
Estas ações podem ser articuladas através da
Associação de Moradores do Bairro, pois
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reivindicações coletivas organizadas e legitimas tem um
impacto considerável para alavancar soluções de curto
e médio prazo. Sendo que a associação de moradores
representa
uma
entidade
que
atua
como
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de representar
uma possibilidade de exercitar a cidadania pois pode
promover a organização social que conduz de forma
coletiva a defesa da melhoria da qualidade de vida dos
moradores.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF NOVA BETEL
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15003914
EMEIF NOVA BETEL
Infantil e Ensino Fundamental
ORIXIMINÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
A comunidade denominada Nova Betel, cujo
significado é “Casa de Deus” ou casa de oração, está
localizada na estrada do BEC km 12, que em finais dos
anos 80 foi povoada, pois assim essa área pertencia ao Sr.
Antônio Picanço, foi então que o Sr. José Luiz, conhecido
como Zé Bananeira, Paulo Rodrigues, Alfredo Calvacante,
José Basílio e Adailton, compraram a área e doaram a
mesma para que se a Comunidade Nova Betel. Os mesmos
residiam em suas propriedades e vinham aos finais de
semana para participarem dos cultos religiosos. Nos dias
atuais há no local duas igrejas, a católica Nossa Sra. De
Nazaré e a evangélica Assembleia de Deus.
Em um estudo realizado no ano de 2010 foi
constatado que a comunidade apresentava 47 famílias
presentes no local, sendo que estas seriam de origem
nordestina, paranaenses, paulistas, e nativos da região
norte. Hoje a comunidade apresenta cerca de 61 famílias
com média de 332 moradores no total.
Desde o início da habitação da comunidade, o
povo católico que aqui moravam participavam das
celebrações dominicais na comunidade São José km 09.
Foi então que o pastor Antônio Pereira sugeriu que fizesse
um barracão para que as celebrações fossem feitas na
comunidade, sem terem que se deslocarem para outras.
Tendo, portanto êxito no seu objetivo surgiu então a igreja
evangélica dentro da comunidade.
A igreja Assembleia de Deus foi inaugurada no
ano de 1985 pelo pastor Antônio Pereira, e seguindo
preceitos bíblicos denominou o nome do local “Nova
Betel” que significa “Casa da oração”, sendo que os
primeiros presbíteros foram: Antônio Rosa, Antônio
Leandro e Cleuber dos Santos Silva. Durante toda a sua
trajetória de existência já aturaram 13 pastores sendo que o
atual é o Pastor Levy Sobral dos Santos.
Segundo alguns moradores mais antigos da
comunidade, a convivência entre os mesmos naquela
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época era muito boa, pois todos viviam unidos, não haviam
brigas, as pessoas eram mais amigas, todos se ajudavam.
As pessoas usavam lamparina como fonte de energia à
noite. Quando adoeciam utilizavam as ervas medicinais e
se agravassem as situações de saúde, vinham para a cidade.
A escola era um barracão e muitas vezes as crianças
estudavam em baixo de árvores. Os transportes eram
escassos e a estrada era de difícil acesso, assim as pessoas
pouco vinham à cidade.
Como as pessoas eram bastante religiosas, elas
costumavam ir à igreja todos os domingos ou quando havia
algum movimento na mesma. Trabalhavam a agricultura e
muitos dançavam as músicas da época, nos fins de semana.
Os moradores do local naquela época
consumiam o arroz, o feijão que plantavam e completavam
sua alimentação com carnes de caça como: paca, cotia,
anta, queixada (espécie de porco do mato), jabuti na
castanha, veado, tatu, macaco, e até carne de jacaré, tudo
feito no fogão à lenha ou carvão. Consumiam também os
peixes das localidades próximas sendo que no local não há
opções de lugares pesqueiros, e sim apenas alguns lagos e
igarapés.
Nas décadas entre os anos 80 e 90, as pessoas da
comunidade ouviam músicas através da radio, sendo o
carimbó, a lambada, o brega e outros ouviam musicas
evangélicas.
As danças típicas dessa época eram o carimbó, o
lundu, as quadrilhas, forró, sendo as mesmas executadas
nas festas que organizavam na comunidade. Vale ressaltar
que vinham grupos de danças de outras localidades
vizinhas para se apresentarem para todos.
O vestuário da maioria das mulheres dessa época
era vestidos e saias longas, outras usavam roupas
adequadas para cada ocasião, tipo: ir à igreja, às festas,
trabalhar na agricultura (protegiam-se do sol). Os homens
usavam e ainda usam até hoje o mesmo estilo de roupas
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como: calças compridas, bermudas, camisas de mangas
longas e camisetas.
Hoje a cultura da comunidade mudou, há
algumas intrigas na comunidade entre os moradores,
alguns ficam até sem se falar. Houve mudanças em relação
as estradas que hoje tem mais acesso e outros locais e que
antigamente não tinham, há transportes com mais
facilidade. Hoje há na comunidade água encanada, energia
elétrica, uma escola bem estruturada, as igrejas são mais
organizadas. A festa da padroeira Nossa Sra. De Nazaré
das décadas de 80 e 90, apresentavam candidatas que eram
jovens que arrecadavam dinheiro para fins de construção
da igreja católica e hoje não há mais. Há os cultos e festas
religiosas na igreja evangélica com formação de coral,
círculos de oração, entre outros. Na comunidade não havia
posto de farmacêuticos. A culinária ainda prevalece sendo
adicionado alguns pratos regionais como a maniçoba, o
vatapá, os doces e bolos diversos e outros que são trazidos
pelas pessoas que migram para a comunidade.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto ao acondicionamento dos resíduos
sólidos, a maioria 91,4% declara que são guardados em
recipiente aberto, 8,6% em recipiente fechado. A queima é
destino do lixo gerado em todas as residências visitadas.
Notamos que a maioria dos moradores 51,4% não faz
nenhuma seleção ou reaproveitamento do lixo gerado no
domicílio, apenas 48,6% declararam fazer esta seleção.
Dos que declararam reaproveitar 70,6% utilizam o lixo do
quintal, para adubo, 15,7% reutilizam plásticos, 5,9%
papel, 5,9% reaproveitam metais e vidros.
A maioria dos entrevistados 94,3% declara que
a comunidade não possui sistema de coleta seletiva, e
85,7% também responderam que não há coleta de lixo pelo
serviço de limpeza (gari).
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E quanto ao tipo de abastecimento de água a
maioria 91,4% recebe água na residência a partir do micro
abastecimento comunitário (poço artesiano), 5,7% recebe
água através de cacimbas e 2,9% através de poço
doméstico. Já quanto ao tratamento que realiza como água
para ser ingerida, notamos que a maioria 80% tem água
clorada, e 20% não realiza nenhum tratamento.
Quanto à destinação do esgoto do
banheiro/sanitário, a maioria das residências 42,9% o
esgoto é direcionado para valas/ a céu aberto, enquanto
que 31,4% utilizam sumidouros, em apenas 17% das
residências o esgoto do banheiro ou sanitário é direcionado
para fossa séptica, e ainda 8,6% utiliza outros meios para
lançar o esgoto do banheiro (100% representa fossa negra).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a maioria dos entrevistados
que possuem o ensino fundamental incompleto (58,8%),
seguida dos que possuem ensino fundamental completo
(14,7%), 11,8% tem ensino médio completo, e mesmo
percentual (11,8%), possuem o ensino superior
incompleto; apenas 2,9% dos que possuem ensino superior
completo e os que não sabem ler/escrever (2,9%). A
maioria (97,1%) dos entrevistados estudou em escola
pública.
Saúde
Nos últimos 12 meses, na maioria das
residências (25,4%) ocorreram doenças respiratórias, em
22% ocorreram casos de verminoses, com o mesmo
percentual de 11,9% representam as residências onde
ocorreram casos de diarreias e hepatite, os relatos de
dengue correspondem a 6,8% dos domicílios visitados e
5,1% dos entrevistados disseram não ter havido ocorrência
de nenhuma doença durante este período.
A maioria dos entrevistados (68,6%) declararam
que 53,8% recorrem a postos de saúde em casos de
doenças na família. Quanto ao atendimento de saúde, 60%
dos entrevistados consideram o serviço regular. Em
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relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
64,7% dos entrevistados afirmam que não existe. Quando
questionados sobre a assistência social, 45,7% dos
entrevistados informaram como regular.
Habitação
Os entrevistados mencionaram que as famílias
que residem a mais de 10 anos nesse local (45,7%). A
maioria (82,9%) dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno e apenas 17,1%
possuem cadastro da terra no INCRA.
Questionados sobre as características do terreno,
100% dos entrevistados responderam que vivem em área
de terra firme. Já quando foram questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros,
80% moram em casa própria, 11,4% moram em casas
cedidas, enquanto que 5,7% dizem que sua residência é
alugada, e 2,9% dizem que ter obtido a residência por
posse. A maioria as residências são construídas em
alvenaria (85,7%).
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
22,2% utilizam ônibus, 19% utilizam carro, 18,2%
bicicleta, enquanto que 16,2% deslocam-se a pé; 15,2%
usam moto, e ainda 5,1% utilizam carroça e 3% utilizam o
cavalo como meio de transporte.
Meio ambiente
Com relação ao abastecimento de água, para a
maioria (54,3%) dos moradores entrevistados o serviço de
abastecimento de água é regular, 25,7% afirmam que o
serviço de abastecimento de água é bom, enquanto que
17,1% consideram o serviço ruim, e 2,9% disseram que
esse serviço não existe.
Com relação à urbanização das ruas: 71,4% dos
entrevistados disseram que não existe urbanização das
ruas, já os que avaliaram este item como regular
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representam 14,3% dos entrevistados e o mesmo
percentual (14,3%) avaliaram com conceito ruim.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Dentre as famílias visitadas da comunidade,
verificou-se que a maioria (45,7%) tem renda mensal entre
1 a 2 salários mínimos, enquanto que 34,3% possuem
renda mensal menor que um salário mínimo, os moradores
que recebem entre 2 a 3 salários mínimos mensais,
representa 11,5% e ainda 8,6% declararam não possuir
renda. Quanto a origem da renda, a maioria 28,6%
declarou que trabalha em empresas públicas, 22,9% são
trabalhadores autônomos, e 20%são diversas entre as
quais: empresa privada (21,7%); autônomo (19,3%), sendo
que os que tem renda a partir de programas sociais
totalizam 20% (destes 100% recebem bolsa família), a
aposentadoria pública foi referida por 11,4% dos
entrevistados, e com menor percentual observamos os
comunitários que recebem aposentadoria privada (5,7%),
os que declararam outras formas de renda correspondem a
11,4% dos moradores consultados.
Segurança pública
Neste aspecto a maioria dos moradores (91,4%)
declara não existir o serviço de segurança pública na
comunidade, embora 5,7% avaliaram o serviço como
regular e 2,9% declararam que é ruim.
Cidadania
Quando perguntados se gostam de morar na
comunidade a maior parte dos entrevistados 91,4%
disseram que sim, 8,6% dizem que gostam parcialmente.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência à
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 57,1% responderam que
participam às vezes; 28,6% nunca e 14,3% na maioria das
vezes. E quando perguntados se participariam de projetos
que beneficiem sua comunidade, 74,3% afirmaram que sim
e 25,7% declararam que talvez participassem.
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Visão compartilhada do futuro
Para a maioria dos entrevistados 71,4%, a
melhoria na qualidade do atendimento de saúde representa
o aspecto mais relevante, com o percentual de 11,4%
representam os moradores que consideram mais
importante à qualidade do ensino, e com o mesmo
percentual (11,4%) os que consideram o serviço oferecido
nas creches o mais importante, e ainda 5,7% acham que o
mais importante são programas de assistência social na
comunidade.
Quanto aos serviços considerados mais
importantes para os moradores, à maioria 77,1% considera
a melhoria do abastecimento de água uma prioridade,
11,4% a urbanização das ruas, 8,6% considera a melhoria
no serviço de coleta de lixo é o item mais importante, e
ainda apenas 2,9% acham que a prioridade é o serviço de
transporte coletivo.
Quanto aos aspectos mais relevantes para os
moradores entrevistados à segurança pública representa
uma prioridade para 48,6% e 42,9% acha que o item mais
importante é a limpeza das ruas, enquanto que apenas
8,6% acham mais importante a presença de áreas de lazer e
esporte.
Quanto aos aspectos prioritários avaliados, a
qualidade do ar representa o item mais relevante para
37,1%, enquanto que e a manutenção de áreas verdes
obteve o percentual de 34,3%, os que consideram uma
maior importância na arborização das ruas correspondem a
20% dos comunitários, os que indicaram os rios e lagos
como item mais importante correspondem a 8,6%.
Para a maioria dos moradores entrevistados
(65,7%), uma maior atuação social das igrejas representa o
item de maior relevância, enquanto que 11,4% consideram
uma maior importância para a presença de projetos sociais
na comunidade, o mesmo percentual de moradores (8,6%)
consideram a importância da associação de moradores ou a
presença de cooperativas de trabalho, os movimentos
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sociais são mais importante para somente 5,7% dos
comunitários.
PEDEOP
Quanto ao local de trabalho nesta escola, a partir
da aplicação dos questionários a 12 professores pode-se
verificar que 91,7% são do sexo feminino, sendo que a
maioria dos professores pesquisados tem idade entre 31 e
40 anos (66,7%). O método de ingresso desses professores
na escola foi mediante concurso público (91,7%) e
firmação de contrato com o município. A maioria dos
professores concursados e todos os contratados têm um
tempo de serviço de 6 a 10 anos de trabalho. A maior parte
desses professores atua nas séries iniciais do ensino
fundamental ou educação infantil (66,7%). 33,3% dos
entrevistados lecionam nas séries finais do ensino
fundamental, nas disciplinas de Matemática, Língua
Portuguesa, História, Geografia e Artes, sendo que todos
estes trabalham do 6° ao 9° ano.
Quando questionados acerca de exercerem
outras atividades na escola, 91,7% dos professores
afirmam que não o fazem enquanto que 8,3% atuam na
Secretaria da Associação de Pais e mestres. Nenhum dos
entrevistados leciona em outras escolas.
Nos aspectos de formação e motivação, todos os
professores que participaram dessa pesquisa têm nível
médio completo, do tipo Formação de Professores/Normal,
sendo que destes, 87,5% possuem nível de graduação
incompleto do tipo Licenciatura Plena, oferecido por
instituições federais de ensino, na modalidade presencial
ou semipresencial. Vale ressaltar que estes professores
participaram de cursos/programas de formação continuada
disponibilizados por instituições públicas federais, na
modalidade presencial e consideram os conhecimentos
adquiridos em sua formação plenamente adequados ou
adequados aos programas disciplinares que lecionam.
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Sobre
as
razões
que
limitam
o
aprimoramento/atualização
desses
profissionais,
41,7%consideram indiferente a falta de tempo em função
de composição de carga horária em duas ou mais escolas e
questão da falta de vontade e motivação pessoal e,
consideram regular a questão da falta de comunicação e
divulgação de cursos na escola. 38,5% consideram
indiferente a falta de compromisso institucional com a
formação docente. A maioria considera regular ou
indiferente: a questão da falta de programas de incentivos
por parte das Secretarias de Educação, à falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município, falta de possibilidades operacionais em
função da distância física, falta de recursos financeiros.
Sobre as razões que estimulam a busca pelo
aprimoramento/atualização profissional por meio da
participação em cursos, eventos acadêmico-científicos,
workshops, 66,7% dos professores consideram que o
interesse pessoal é um fator de muita importância para esse
processo; consideram muito importante/importante o
incentivo por parte da Secretaria de Educação ; consideram
muito importante a questão da melhoria do desempenho
profissional, função/salário na escola; a oferta de
equipamentos de apoio – computador, internet, kits de
formação, temáticas novas e/ou diversificadas; consideram
importante a oferta de eventos – cursos, palestras,
workshops, etc. na sua área de interesse.
Em se tratando do aprimoramento/atualização
profissional todos os professores apontaram a participação
em cursos, eventos, workshops e outros como um fator de
motivação no que se refere a melhorias na prática docente.
Quando questionados acerca da oferta de cursos que visem
à melhoria do desempenho nas atividades de ensino estes
propuseram cursos de treinamento para trabalhar e
entender as crianças com necessidades especiais, mestrado,
e outros. 75% dos professores consideram-se aptos a
participar de cursos de formação, educação continuada à
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distância. Dos 25% que afirmam não estar aptos, apontam
como principal obstáculo as dificuldades de acesso à
internet e a falta de capacitação em informática.
No que concerne à motivação em dar aulas todos
os professores atribuem grande importância à utilização de
recursos didáticos como meio de auxiliar na prática
docente, incluindo nesses recursos o uso de laboratórios de
ensino. Outros fatores apontados como importante ou
muito importante são o tempo destinado à disciplina, que
na maioria das vezes é insuficiente para trabalhar
conteúdos teóricos e práticos, a busca por melhores
salários, a articulação entre alunos, professores e equipe
gestora, o interesse e melhor desempenho dos alunos a
redução do número de alunos em sala de aula, além de
uma melhor qualificação e atualização em conteúdos
específicos,
possibilidade
de
assumir
cargos
administrativos, diálogo com outros professores sobre
questões da disciplina, atuação em processo de gestão
participativa, salas de aulas adequadas e dedicação
exclusiva a uma só escola.
Quando questionados acerca do que motiva os
alunos em sala de aula, os professores atribuem grande
importância ao convívio social na escola, a implementação
de programas ou projetos dirigidos aos alunos, articulação
dos conteúdos e sua relação com a realidade
socioambiental e cultural dos estudantes, integração dos
espaços escola-comunidade, maior inclusão social,
facilidade de acesso a informações via internet, expectativa
de melhoria de vida e de trabalho através da formação
escolar, facilidade de acesso a contextos diferenciados, tais
como de informação e de lazer. Apontam ainda como um
fator importante no que diz respeito à motivação dos
estudantes, o aprendizado mediante a implementação de
atividades lúdicas e participação, isto é, de integração, fácil
acesso a fontes bibliográficas variadas, estímulo da
família, estímulo docente a relação professor-aluno,
facilidade de deslocamento para a escola, merenda escolar
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e salas de aula adequadas para o desenvolvimento das
atividades de ensino. Consideram muito importante ou
importante a implementação de metodologias voltadas
para a memorização de conteúdos.
Os fatores que auxiliam os professores em sua
prática são as orientações oficiais, as quais segundo os
dados do questionário são acessíveis para o ensino da sua
disciplina, isto é, incorporam as ideias e as sugestões
apontadas nas mesmas, incluindo os temas transversais,
sendo que os temas mais trabalhados pelos professores são
meio ambiente, pluralidade cultural, ética e saúde. Vale
ressaltar que os professores afirmam trabalhar esses temas
integrados a conteúdos disciplinares e em parceria com
outras disciplinas, tais como: Ciências, História e entre
outras. Porém afirmam que não trabalham os temas
transversais em parcerias com outras instituições.
Com relação ao fato dos professores conheceram
o Projeto Político-Pedagógico (PPP) e do mesmo
contemplar os temas transversais, 80% dos professores
afirmam conhecê-lo, destes, 55,6% dizem que o mesmo
contempla os temas transversais, sendo Meio Ambiente e
Saúde os temas contemplados.
Quando os professores foram questionados
acerca da definição dos temas para serem trabalhados nas
feiras de ciências e exposições 90,9% dizem que os
mesmos são pautados na transversalidade e desenvolvidos
multidisciplinarmente. No que diz respeito à motivação,
todos se sentem motivados em realizar/participar desses
eventos, além disso, 75% dos professores afirmam que os
estudantes se sentem altamente motivados em participar
desses eventos, sendo que os temas que os estudantes
considerariam mais interessantes/importantes, na opinião
dos professores, são: Meio Ambiente da região, problemas
ambientais
locais,
saúde,
doenças
sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas, profissão, emprego
e renda, esporte e lazer, equipamentos tecnológicos e
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eletrônicos, saúde do corpo e saúde mental, bem estar
social e línguas locais.
No que tange a infraestrutura de apoio
pedagógico existentes na escola, a maioria (83,3%) dos
professores afirma que existe somente sala de aula e
biblioteca/sala de leitura e 25% afirmam ter salas de
multimídia/informática. Sendo estes os locais mais
utilizados pelos professores no decorrer de suas práticas.
Como não existe laboratório de ciências, todas as questões
relacionadas a eles não foram respondidas.
Os professores apontam que na sua escola há
projetos de informática educativa para os estudantes,
materiais de apoio pedagógico como filmes,
documentários, séries educativas. Mas não há captação de
projetos como TV Escola, Rádio pela Educação. Além
disso, os professores consideram que os materiais
disponíveis na escola são adequados e atualizados para o
atendimento das demandas disciplinares. Porém, o uso
desses materiais é realizado raramente ou nunca é usado,
mesmo que tenham afirmado que os materiais audiovisuais
são considerados instrumentos importantes no que diz
respeito ao apoio didático-pedagógico nas suas disciplinas.
Quanto à produção de materiais didáticos com os
recursos disponíveis no ambiente escolar, os professores
afirmam que não o fazem. Consideram acervo
bibliográfico da escola insuficiente para apoio em suas
práticas, e 71,4% o consideram inadequado. 90% dos
professores o consideram o espaço físico insuficiente e
83,3% inadequado; o mobiliário da biblioteca é
considerado insuficiente (90%) e inadequado para todos os
professores. Quanto às instalações 90% dos professores o
consideram insuficiente e inadequado para 83,3%
Quanto à manutenção, todos consideram na
insuficiente, e 71,4% inadequada. Os computadores são
considerados insuficientes para 90% dos professores e
inadequados para os estudantes e para o desenvolvimento
de práticas. Todos os professores consideram a
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climatização insuficiente e 85,7% inadequada tanto para os
estudantes quanto para a conservação dos materiais
presentes na mesma.
Quanto ao acervo bibliográfico, 54,5% dos
professores consideram-no inadequadas as demandas das
disciplinas, sendo que este acervo é composto
principalmente de livros didáticos, conforme. Vale
ressaltar que este acervo não é utilizado pelos estudantes
como apoio aos estudos da disciplina, segundo 63,6% dos
professores. 80% dos professores afirmam que a escola
recebe os livros pelo PNDL, sendo que estes são
escolhidos pela Secretaria Municipal ou Estadual. Além
disso, 66,7% dos professores utilizam esses livros em sala
de aula. Porém fazem uso de outras fontes para o preparo
de atividades de ensino e eventos escolares como revistas e
jornais, internet, livros, TV e outras mídias. 40% dos
professores apontaram a questão da Abordagem inovadora
e a qualidade dos temas e conteúdos, como um dos
critérios de escolha dos livros didáticos a serem utilizados
em sala de aula. Ressaltando que esses professores
consideram que os livros didáticos utilizados contribuem
de forma significativa para alcançar os objetivos propostos
pela disciplina.
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas têm por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade de Nova Betel,
localizado na estrada do BEC, na Zona Rural do município
de Oriximiná-Pará.
Vimos que um dos principais anseios converge
para ações prioritárias na área da segurança pública. Esse
aspecto pode ser articulado através da Associação de
Moradores da Comunidade, pois reivindicações coletivas
organizadas e legitimas tem um impacto considerável para
alavancar soluções de curto e médio prazo. Sendo a
associação
de
moradores um
instrumento de conscientização
e mobilização
em
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defesa dos direitos dos comunitários, além de representar
uma possibilidade de exercitar a cidadania, pois pode
promover a organização social que conduz de forma
coletiva a defesa da melhoria da qualidade de vida dos
moradores.
A proposta de ação inicial para a melhoria dos
aspectos de segurança pública pode ser negociada junto ao
poder público, com as seguintes alternativas em curto ou
médio prazo:
- Estabelecer parcerias para monitorar as
ocorrências mais frequentes na comunidade.
- Aumentar o contingente de policiais na área da
comunidade ou aumentar a frequência das rondas de
veículos policiais (viaturas ou motos) na área de Nova
Betel, nos locais de maior incidência de ocorrências.
- Articular palestras ministradas pelos policias
do grupamento da policia comunitária, a fim de esclarecer
aspectos da dependência psicológica e física no uso de
drogas ilícitas e lícitas, para combater o avanço da
violência que se origina a falta de controle e informação
sobre os malefícios físicos e sociais associados ao
consumo abusivo destas substâncias psicoativas.
Sem dúvidas, a realização de diagnósticos sobre
aspectos de segurança pública na comunidade, feitos em
parceria com a associação de moradores ou ONGs,
promovem uma melhor organização e estruturação desta
associação para vislumbrar articulações com os órgãos
competentes, no sentido de negociar soluções para dirimir
aspectos considerados negativos presentes em Nova Betel
e que refletem diretamente na qualidade de vida dos
moradores.
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Projeto Agenda Cidadã
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto ao acondicionamento do lixo das
residências, 84,8% dos comunitários o guardam em
recipientes abertos e 12,1% acondicionam o em recipiente
fechado e 3,0% tem outras formas de acondicionamento.
Todos os moradores declararam que o lixo da residência é
queimado. Segundo 93,5% dos comunitários entrevistados
não há serviço de coleta seletiva na comunidade. A
maioria dos moradores (84,8%) disseram não reaproveitar
ou fazer seleção do lixo, dos que reaproveitam (15,2%),
75% reaproveitam o lixo do quintal para adubo e 25%
reaproveitam os dejetos de animais como adubo.
Quanto ao abastecimento de água no domicílio
78,8 % declararam tem o abastecimento água na residência
a partir da coleta em rios ou igarapés, 18,2% dispõe de
poço artesiano doméstico e 3,0% recebem água a partir do
poço comunitário. Com relação ao tipo de água que os
moradores consomem a maioria 66,7%, declararam que
não realizam nenhum tratamento na água de consumo,
apenas 18,2% consomem água filtrada, 9,1% não
souberam responder e apenas 6,1% das residências a água
é clorada.
Na maioria das residências visitadas o banheiro
ou sanitário estão localizados fora da casa (96,8%) e 3,2%
estão dentro do domicílio. O esgoto dos sanitários na
maioria das residências (72,7%) é despejado em buracos,
12,1%
em valas, 9,1% em sumidouros, e 3,0%
corresponde ao despejo em fossas sépticas e/ou na rede
geral.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade notamos, que os
moradores que tem apenas o ensino fundamental
incompleto representam o percentual de 30,3% os que não
completaram o ensino médio são 24,2%, e 21,2%
estudaram até o ensino fundamental, 18,2% sabem
ler/escrever, mas não frequentaram escola, e 6,1%
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declararam não saber ler e nem escrever. Sendo que 100%
dos entrevistados declararam ter estudado em escolas
públicas.
Saúde
Na maioria das famílias (31%) houve casos de
diarreia doenças nos últimos meses, 25,4% dos
entrevistados relataram ter havido casos de viroses neste
período de tempo, em 23,9% dos domicílios ocorreu casos
de malária, com o mesmo percentual de 1,4% dos
domicílios houve registros de dengue, hepatite, doenças
mentais, febre amarela e outros, e ainda em 12,7% das
residências não houve casos de doenças durante os últimos
12 meses. Em casos de doença na família, a maioria dos
comunitários recorre ao hospital público (73%), enquanto
que 16,2% dos moradores disseram que recorrem ao posto
de saúde, e somente 5.4% dos entrevistados recorrem ao
médico do plano de saúde. Na opinião da maioria dos
moradores o atendimento de saúde não existe (72,7%),
porém para 12,1% esse serviço é regular, 9,1% considera
ruim, e somente 6,1% acham o serviço bom.
Já os serviços de atendimento aos portadores de
necessidades especiais, a maior parte dos entrevistados
76,5% declara não existir, 8,8% não souberam responder e
o mesmo percentual acha o serviço regular, enquanto que
5,9% serviço tem conceito bom.
Quanto à avaliação da assistência social, a
maioria dos entrevistados 75,8% não o serviço é
inexistente, para 9,1% é regular, enquanto que o mesmo
percentual 6,1% acham o serviço bom ou não souberam
responder, e somente 3% consideram ruim.
Habitação
Quanto ao tempo de residência na comunidade,
notamos que a maioria dos entrevistados (54,5%) mora na
comunidade a mais de 10 anos, 24,2% moram entre 5 a 10
anos, 15,2% residem nesta comunidade de 1 a 5 anos e
somente 6,1% tempo de residência menor que 1 ano.
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Notamos que 75,8% não nenhum documento que
lhe confere vínculo ao terreno das residências, enquanto
que 18,2% possuem documentos referentes aos terrenos e
somente 6,1% não souberam responder quanto à
documentação dos terrenos. Dentre os que possuem a
documentação do terreno este corresponde ao titulo de
afloramento. Todas as residências possuem terrenos de
terra firme.
A maioria dos moradores 84,4% possui casa
própria, 12,5% representa os comunitários que moram em
casas cedidas e 3,1% correspondem a assentamento rural.
A casa da maioria dos entrevistados é de madeira ( 84,4%),
8% são de alvenaria, 5,6% são de plástico e apenas 2,8%
são de outros materiais.
Transporte
Quanto aos meios de transporte utilizados pelos
comunitários, a maioria 28,7% desloca-se de ônibus,
23,4% utiliza carroça, 20,2% de carro, 8,5% usa bicicleta,
6,4% Kombi, 5,3% moto-táxi, 4,3% moto e com o
percentual de 1,1% os que utilizam cavalos, deslocam-se a
pé e os que responderam outros meios de transporte.
Meio ambiente
Segundo a maioria dos moradores (75,8%), o
abastecimento de água não existe, mas para 15,2% este
serviço tem conceito regular e 9,1% acham o serviço ruim.
Sobre a questão da urbanização das ruas, a maioria dos
comunitários 84,8% disse que esse serviço não existe, mas
para 9,1% merece o conceito regular, e para 3%
consideram o serviço ruim.
Quanto à presença de áreas verdes, a maioria
81,8% acha que esse aspecto tem conceito bom, mas para
9,1% tem conceito regular, enquanto que 6,1% declararam
não existir e apenas 3% não souberam avaliar este aspecto.
Já quanto à arborização das ruas, a maioria declarou não
existir (81,8%), enquanto que 12,1% não souberam
responder e para 6,1% dos entrevistados esse conceito é
regular.
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Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Quanto a renda das famílias a maioria (81,6%)
recebe menos de um salário mínimo mensal ou vivem com
renda ocasional, enquanto que 13,2% ganham entre 1 a 2
salários mínimos mensais, e apenas 5,3% dos moradores
consultados recebem entre de 3 a 5 salários mínimos por
mês. Quanto à origem da renda grande parte dos
comunitários 50%, recebe auxílio de programas sociais
(100% bolsa família), 19,4% trabalham como profissionais
autônomos, enquanto que 16,7% responderam ter outros
trabalhos não citados no questionário ( agricultores 80% e
diaristas 20%), 8,3% são trabalhadores de empresas
públicas, e com o mesmo percentual 2,8% os que recebem
por trabalhos informais ou tem aposentadoria pública.
Segurança Pública
O serviço de segurança pública é considerado
inexistente por 87,9%, com conceito bom ou regular para
6,1% dos moradores.
Cidadania
Dos moradores participantes da pesquisa 87,9%
afirmaram que gostam de morar na comunidade, 6,1%
dizem gostar parcialmente e 6,1% não gostam. E na
opinião da maioria 85,3% a convivência entre os
moradores é satisfatória, para 11,8% é considerada boa,
enquanto que 2,9% acham essa convivência ruim. Quanto
à atuação da associação de moradores a maioria (81,8%)
afirma não existir, embora 6,1% consideram a atuação da
associação boa e o mesmo percentual de moradores
consideram- na regular, já 3,0% acham atuação ruim ou
não souberam responder.
Quanto a frequência na participação em
ações na comunidade, a maioria declara que às vezes
participa (72,7%), enquanto que 27,3% disseram que
nunca participam. A maioria dos moradores consultados
72,7% disse que participariam de projetos que beneficiem
a comunidade, já 18,2% representa os comunitários que
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responderam que não participariam, e ainda 9,1%
declararam que talvez participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados 88,2%, a
melhoria na qualidade do atendimento de saúde representa
uma prioridade, com o percentual de 5,9% representam os
moradores que consideram mais importante o atendimento
ao portador de deficiência, e ainda com o mesmo
percentual 2,9% os moradores acham mais importantes a
oferta de cursos de qualificação profissional ou a presença
de creches na comunidade.
Quanto aos serviços considerados mais
importantes para os moradores, a maioria 57,6% considera
a melhoria do abastecimento de água uma prioridade,
21,2% acham que a prioridade é o serviço de transporte
coletivo, 18,2% a urbanização das ruas e ainda 3%
considera a melhoria no serviço de coleta de lixo é o item
mais importante.
Quanto aos aspectos mais relevantes para os
moradores entrevistados à limpeza das ruas e terrenos
representa uma prioridade para 72,7% e 15,2% acha que o
item mais importante é a segurança pública, a programação
cultural é mais importante para 9,1% e a presença de áreas
de lazer e esporte corresponde ao item mais importante
para apenas 3% dos moradores entrevistados.
Quanto aos aspectos prioritários avaliados, a
presença de áreas verdes é o item mais relevante para
72,7%, enquanto que a qualidade do ar representa o item
mais relevante para 15,2%, os rios e lagos são importantes
para 9,1% dos comunitários, a arborização das ruas para
apenas 3% dos moradores.
Para a maioria dos moradores entrevistados
(58,8%), as cooperativas de trabalho representam o item de
maior relevância, enquanto que para 17,8% consideram
uma maior importância para a atuação social das igrejas, e
os programas sociais são mais importantes para 11,8%, já a
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associação de moradores é o item mais importante para
somente 8,8% dos comunitários, e em menor percentual
2,9% os moradores que acham mais importante a presença
de bibliotecas na comunidade.
PEDEOP
Quanto ao local de trabalho na escola,
verificamos a partir da aplicação dos questionários a seis
professores, pode-se verificar que 66,7% são do sexo
feminino e 33,3% são do sexo masculino, desse total,
33,3% estão na faixa etária de 31 a 40 anos, 33,3% entre
41 e 50 anos e o restante possuem 41 anos ou mais. A
maioria desses professores possui de 6 a 10 anos de tempo
de serviço, sendo que 100% foram admitidos mediante
concurso público. Metade (50%) desses professores atua
nas séries iniciais do ensino fundamental em turmas de 1º
ao 5º ano e os demais lecionam para as turmas finais do
ensino fundamental. A maioria dos entrevistados possui
carga horária superior a 100h e apenas 16,7% possui outra
atividade na escola, sendo ela a coordenação do programa
“Mais Educação”; 83,3% afirmam não possuir vinculo
empregatício com outra instituição e nem outra atividade
dentro da escola.
Quanto aos aspectos de formação e motivação,
verificamos que, dos professores entrevistados, 33,3%
possuem graduação incompleta, com licenciatura plena,
desses, 60% cursam em instituição pública federal, 20%
em instituição estadual e 20% em instituição privada; 80%
fazem um curso presencial e 20% à distância. Os demais
possuem o ensino médio com formação de professores.
Todos os professores participam ou participaram de algum
curso ou programa de capacitação didática ou formação
continuada em Instituição municipal ou federal, de forma
presencial.
Todos consideram que os conhecimentos
adquiridos em sua formação são adequados ou plenamente
adequados aos programas das disciplinas que lecionam.
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Todos manifestaram desejo pela oferta de cursos visando
um melhor desempenho de suas atividades de ensino,
sendo citados os cursos de Educação Física, Educação
especial, Metodologia e planejamento e formação. 66,7%
consideram-se aptos a participar de cursos à distância e
apenas 16,7% declararam não estar preparados por terem
dificuldade com informática e em acessar a internet. Os
demais não opinaram.
Quanto aos fatores que motivam o professor
apenas 66,7% opinaram e desses, todos consideram
importante ou muito importante para motivá-los: Recursos
didáticos para implementar práticas; tempo disponível para
a disciplina para trabalhar conteúdos teóricos e práticos;
melhores salários; articulação entre alunos, professores e
gestores; interesse dos alunos; bom desempenho dos
alunos; qualificação e atualização de conteúdos
específicos; número de alunos adequados; possibilidade de
assumir cargos administrativos; diálogos com outros
professores sobre questões da disciplina; atuação em
processo de gestão participativa; salas de aulas adequadas;
e trabalhar em só local. Analogamente, todos os que
opinaram, consideram que os fatores que motivam o aluno,
tais como: convívio social, programas e projetos dirigidos
aos alunos, metodologias voltadas para memorização dos
conteúdos, articulação dos conteúdos e sua relação com a
realidade socioambiental e cultural, integração de espaços
de cidadania escola-comunidade, maior inclusão social,
facilidade de acesso a informações via internet,
expectativas de melhoria de vida e trabalho com a
formação escolar, facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer, aprendizagem por meio de
atividades lúdicas e participativas, acesso a fontes
bibliográficas variadas, estímulo da família, estímulo
docente e relação professor-aluno, facilidade de
deslocamento para a escola, merenda escolar e salas de
aula adequadas- são importantes ou muito importantes.
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No que diz respeito aos temas transversais e sua
abordagem na escola, 83,3% dos professores afirmaram ter
recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina, mas todos alegam trabalhar os temas
transversais em suas aulas, sendo que todos os itens foram
citados por pelo menos três deles, exceto o tema “Trabalho
e consumo”. A maioria alega que trabalham os temas
transversais integrados aos conteúdos disciplinares, mas,
em parceria com outras disciplinas, sendo indicadas, por
pelo menos um deles, as disciplinas ciências, matemática,
Biologia, Geografia, História e Português. Os professores
não responderam sobre trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições. 66,7% dos professores
alegaram conhecer o projeto político pedagógico da escola
e afirmaram ainda que ele contempla os temas transversais,
tais quais, Pluralidade cultural, Sexualidade e drogas.
Apenas 66,7% opinaram sobre a questão Q20 e todos eles
acreditam que a definição dos temas a serem trabalhados
em suas disciplinas nos eventos escolares de integração
(feiras de ciências, exposições etc.) é orientada pela
transversalidade. Na opinião da maioria, a motivação dos
alunos para participarem desses eventos é baixa.
Os temas que são considerados importantes para
estimular o interesse dos alunos são: Meio ambiente da
região, questões étnicas, problemas ambientais locais ou
globais, saúde, doenças sexualmente transmissíveis,
profissão, emprego e renda, esporte e lazer, equipamentos
tecnológicos e eletrônicos, cultura regional e globalizada,
bem estar social, violência, porém os temas que envolvem
vestuário e veículos ou línguas locais foram considerados
pouco importantes, ou acham que os alunos são
indiferentes, a esses temas. Os professores consideram de
muita importância que sejam trabalhados os temas
seguintes: Meio ambiente, Orientação sexual, Preconceitos
e Drogas. Vale lembrar que apenas 66,7% dos
entrevistados opinaram na maioria dos itens dessa questão.
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Aspectos relacionados à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca/sala de leitura, as
quais são utilizadas para a realização das suas atividades
cotidianas. Como não existe laboratório de ciências e nem
de informática, todas as questões relacionadas a eles não
foram respondidas.
Quanto à infraestrutura apenas 2 professoras
responderam, e segundo uma professora o laboratório de
ciências não é compartilhado com professores de outras
diciplinas, e ambas concordam, que os espaços físicos são
suficientes e adequados, que as instalações e a manutenção
deste espaço são suficientes e adequadas, embora não estão
de acordo quanto a suficiência e adequação do mobiliário,
dos equipamentos e dos materiais e tão pouco concordam
no que diz respeito a contribuação deste espaço para o
ensino de suas disciplinas.
Com relação ao laboratório de ciências, segundo
ambas este espaço não favorece a aplicação do
conhecimento de ciências para o cotidiano do aluno. E
apenas uma professora utiliza outros espaços para a prática
do ensino de ciências ( entorno da escola).
Quanto ao laboratório de informática, não conta
com pessoal de apoio qualificado, nem com programas
(software) de apoio didático, os periféricos e a
climatização do espaço são insuficientes e inadequados,
assim como a rede interna e externa e os computadores são
considerados itens insuficientes e inadequados e os
computadores não estão ligados a internet. Embora os
recursos materias sejam suficientes e adequados e que
ambos os professores utilizem os recursos tecnológicos nas
aulas de suas disciplinas.
Todos relataram que não existe projeto de
informática educativa na escola, e que não houve
capacitação para participar dos projetos tv-escola e rádio
pela educação, porém 50% declarou que existe material
audio-visual de apoio didático na escola, mas que não
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receberam capacitação para utilizá-los e que estes
materiais disponíveis não atendem a demanda da escola.
Os professores acham este tipo de material audio-visual
seja importante para a apredizagem dos alunos, mas
nenhum utiliza- os regularmente. Todos os entrevistados
disseram que produzem seu próprio material didático com
recursos disponíveis no ambiente.
Com relação à biblioteca e sala de leitura, o
acervo é considerado suficiente e adequado e atende
parcialmente as suas disciplinas, apenas 50% dos
entrevistados acham que o espaço físico, o mobiliário e os
computadores suficientes e adequados, já as instalações, a
manutenção e a climatização do espaço são consideradas
insuficientes e inadequadas. O acervo da biblioteca é
compostos por livros de literatura infantil, juvenil e
brasileira, jornais e revistas, mapas e atlas, e livros
didáticos. Os alunos utilizam este acervo para apoio aos
estudos das disciplinas que os professores entrevistados
ministram.
Em referência aos livros didáticos os
professores afirmaram que os mesmos são recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Secretaria Municipal ou
estadual, comissão de professores e direção da escola e que
utilizam os mesmos em suas atividades. Além destes,
outros livros, revistas e jornais também são utilizados
pelos docentes no preparo das atividades de ensino e
eventos escolares e 80% dos professores escolhem os
livros que apresentam abordagem inovadoras, 60% acham
que adequação dos contéudos é o critério mais importante
para escolha de livro didáticos, 40% utilizam o críterio de
atualização e de apresentação dos conteúdos na escolha
dos livros e apenas 20% dos profissionais consultados não
souberam responder esta questão. Segundo a maioria dos
professores os livros contribuem parcialmente para o
alcance dos objetivos propostos para a sua disciplina e
60% acham que os livros didáticos reforçam a metodologia
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de ensino centrada na memorização, e segundo 80% dos
entrevistados os livros oferecerem parcialmente questões
problematizadas e parcialmente são ricos em relação ao
conteúdo e a apresentação e estimulam de forma parcial a
curiosidade dos alunos, bem como, 60% acham que os
livros
didáticos
privilegiam
parcialmente
os
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos e que estão parcialmente defasados em relação à
dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem, e ainda,
20% acham que não estimulam a multidisciplinaridade ou
que estimulem parcialmente (40%).
Na opinião deles, os livros didáticos 60% acham
que constituem parcialmente fonte de leitura e informação
para o aluno, 80% acham que incentivam a busca por
novas informações e conhecimentos e oferecem estratégias
para a pesquisa e aplicação de conhecimentos também de
forma parcial. Ajudam parcialmente o aprofundamento do
conhecimento dos conteúdos trabalhados na sala de aula,
tais conhecimentos que, segundo eles, contemplam de
forma parcial a realidade e os elementos parciais locais é a
opinião de 60% dos professores entrevistados, porém 60%
acham que os livros didáticos estão adequados às
orientações curriculares oficiais.
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas têm por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade do Novo
Horizonte, localizado PA 254- zona rural do município de
Oriximiná-Pará.
Sendo a comunidade da Zona Rural distante da
sede do município apresenta inúmeras carências em vários
aspectos: saneamento, saúde, dentre outros.
Porém, o plano de ação visa intervenções que
possam melhorar o sistema de abastecimento e tratamento
da água consumida na comunidade e o atendimento de
saúde.

2504

As ações iniciais a curto e médio prazo para
melhorias no abastecimento de água:
Implementar campanhas educativas
promovidas pelos Agentes Comunitários de Saúde sobre
uso e tratamento da água para o consumo, já que a maioria
dos entrevistados recolhe água diretamente dos rios e não
realiza nenhum tratamento (podem combater a ocorrência
de doenças de veiculação hídrica).
- Promover a manutenção dos microssistemas de
abastecimentos de água via poços artesianos comunitários
já instalados na comunidade.
- Aumentar o número de poços artesianos
construídos na área para atender mais famílias na
comunidade.
Como propostas inicias para ações visando a
melhoria da qualidade do atendimento de saúde podem ser
negociadas junto ao poder público as seguintes alternativas
a curto ou médio prazo:
- aumentar o número de agentes comunitários de
saúde por habitante do bairro, para haver um aumento na
frequência de visitas às residências e uma melhor atuação
na assistência a saúde através da educação preventiva.
- capacitar os agentes a realizarem um
mapeamento de doenças mais frequentes na área de
cobertura do bairro, e após esse diagnóstico promover
através de interação com a associação de moradores a
realização de palestras na sede da associação sobre os
cuidados preventivos, atrelados a informações acerca das
características clinicas e agravantes, além de orientações
acerca da importância da detecção sinais e sintomas
iniciais associados a essas patologias mais frequentes, e
ainda informações sobre a importância da realização do
tratamento adequado e completo.
- Intensificação da atuação dos agentes
comunitários de saúde em realizar busca ativa de doenças
negligenciadas que são consideradas contagiosas, mas tem
tratamento.
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Estas ações podem ser articuladas através da
Associação de Moradores do Bairro, pois reivindicações
coletivas organizadas e legitimas tem um impacto
considerável para alavancar soluções de curto e médio
prazo. Sendo a associação de moradores um
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de representar
uma possibilidade de exercitar a cidadania pois pode
promover a organização social que conduz de forma
coletiva a defesa da melhoria da qualidade de vida dos
moradores.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto).
Com relação ao serviço de coleta dos resíduos
sólidos, na comunidade de Água fria, 77,5% dizem que
não existe, mas 5% consideram o serviço bom, 10%
consideram regular e 7,5% consideram ruim. Quanto ao
destino dos resíduos sólidos, a maioria dos entrevistados
(97,4%) declarou que os resíduos sólidos produzidos na
comunidade são queimados, porém 2,6% enterram os
resíduos sólidos produzidos nas residências.
Quanto ao abastecimento de água na
comunidade, 76,3% das pessoas recebem água do micro
abastecimento comunitário (poço artesiano); 23,7%
recebem água de rio açude, lago, igarapé ou nascente.
Quanto ao tratamento da água para o consumo, 100%
realizam tratamento com cloro.
Quanto ao destino do esgoto do banheiro, 10,5%
despejam o esgoto na fossa séptica, 5,3% utilizam
sumidouro, a maioria (68,4%) despeja o esgoto a céu
aberto/ vala e ainda 15,8% despejam em outros lugares.
Educação (escolaridade)
Quanto a escolaridade: não sabe ler/escrever
(1,9%); sabe ler e escrever, mas não freqüentou a escola
(1,9%); 8,8% possuem ensino fundamental incompleto;
ensino fundamental completo (6,9%); 1,9% ensino médio
incompleto e 1,3% possuem ensino médio completo; 1,3%
possuem o ensino superior incompleto; 1,3% possuem o
ensino superior completo.
Saúde
Quanto a ocorrência de doenças, últimos 12
meses, nas residências observamos os seguintes registros:
dengue (2,4%); verminoses (7,1%); doenças respiratórias
(11,9%); outras viroses (9,5%); problemas de coração
(2,4%); não houve casos de doença (28,6%). Sendo que
casos de diarréias ocorreram na maioria das casas visitadas
(38,1%).
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Quando perguntados onde recebem o
atendimento as respostas foram as seguintes: 35,7%
recorrem aos postos de saúde; 59,5% recorrem ao médico
do plano de saúde; 4,8% recorrem a farmácias.
Quanto ao atendimento de saúde, 21,1% dizem
ser bom; 65,8% dizem ser regular; 13,2% dizem ser ruim.
Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências:
2,6% consideram bom; 21,1% consideram regular; 5,3%
dizem ser ruim e 71,1% declararam não existir. Quando
questionados sobre a assistência social: 5,3% consideram
bom; 34,2% responderam ser regular; 10,5% consideram
ruim e 50% responderam não existir. Outro dado foi a
qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
55,3% consideram bom; 39,5% consideram regular; e
5,3% disseram não existir.
Habitação
Quanto as características dos domicílios,
observa-se que apenas 28,9% dos entrevistados possuem o
documento de propriedade do terreno, enquanto que a
maioria (63,2%) não possui o documento de propriedade
do terreno e 7,9% não souberam responder. E que 100%
das casas encontram se terrenos considerados de terra
firme.
Transporte
Quanto aos tipos de transporte utilizados os
entrevistados responderam que usam: bicicleta (21,7%);
barca/balsa/lancha (8,3%); moto (1,7%); carroça/carro de
boi (8,3%); moto-táxi (1,7%); a pé (33,3%); canoa/bajara
(25%).
Meio ambiente
Com relação ao abastecimento de água: 50%
consideram bom; 28,9% consideram regular; 2,6%
consideram ruim e 18,4% dos entrevistados dizem não
existir.
No que se refere a urbanização das ruas: 100%
dos entrevistados dizem não existir.
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Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Notamos que 64,9% dos entrevistados disse que
nenhum dos menores contribui com o sustento familiar,
portanto não trabalham; 8,1% dizem que apenas 1 jovem
contribui; 21,6% dizem que dois menores contribuem e
5,4% dizem que 3 ou mais contribuem. De acordo com a
entrevista, 21,1% dos entrevistados não possuem renda.
34,2% recebem menos de 1 salário mínimo; 36,8%
recebem de 1 a 2 salários mínimos; 7,9% recebem mais de
2 a 3 salários mínimos.
Cultura e lazer
Quanto ao aspecto de segurança pública na
comunidade, todos os entrevistados disseram não existir.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 100% disseram que gostam do local onde
vivem. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 2,6%
dizem que nunca participam; 55,3% responderam que as
vezes participam e 42,1% na maioria das vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 71,1% participariam; 10,5% não
participariam; 18,4% que talvez participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para 73,7% dos entrevistados o item mais
importante é o atendimento de saúde; 2,6% consideram a
assistência social; 15,8% consideram a qualidade de
ensino.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante: 66,7% consideram áreas de esporte e
lazer; 5,1% programação cultural; 2,6% consideram a
limpeza de terrenos como a mais importante e 25,6%
segurança pública. Também foram questionados sobre o
que consideram mais importante entre: áreas ambientais,
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arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 21,1% consideram áreas
verdes; 7,9% consideram praias e balneários; 31,6% rios e
lagos; qualidade do ar (39,5%).
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Água Fria,
localizada na Zona Rural do município de Oriximiná-Pará.
Sendo a comunidade ribeirinha da Zona
Rural distante da sede do município apresenta inúmeras
carências em vários aspectos: saneamento, saúde,
socioeconômico e na área de segurança pública. Porém, o
plano de ação visa ações de melhoria no abastecimento de
água e atendimento de saúde na comunidade
As ações iniciais a curto e médio prazo para
melhorias no abastecimento de água:
- Promover a manutenção dos microssistemas de
abastecimentos de água via poços artesianos comunitários
já instalados na comunidade.
- Aumentar o número de poços artesianos
construídos na área para atender mais famílias na
comunidade.
- Alternativamente instalar sistemas de captação
direta ou por sistema de bombeamento, individuais,
diretamente dos lagos, igarapés, rios e nascentes, com
posterior tratamento, para atende maior número de
comunitários.
Para melhorar o atendiamento em saúde pode se,
implementar:
- Campanhas educativas promovidas pelos
Agentes Comunitários de Saúde sobre uso e tratamento da
água para o consumo, já que metade dos entrevistados não
realiza nenhum tratamento (podem combater a ocorrência
de doenças de veiculação hídrica).
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- Visitas semestrais de atendimento em saúde via
barco hospital ou similar com profissionais de saúde,
médicos, enfermeiras, odontólogos para acompanhar e
atender os comunitários, afim de promover melhoria na
qualidade da saúde desta comunidade.
Estas ações podem ser articuladas através da
Associação de Moradores do Bairro, pois reivindicações
coletivas organizadas e legitimas tem um impacto
considerável para alavancar soluções de curto e médio
prazo. Sendo que a associação de moradores representa
uma
entidade
que
atua
como
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de representar
uma possibilidade de exercitar a cidadania pois pode
promover a organização social que conduz de forma
coletiva a defesa da melhoria da qualidade de vida dos
moradores.

2512

Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF NOSSA SENHORA DO PERPETUO
SOCORRO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15004007
EMEIF NOSSA SENHORA DO
PERPETUO SOCORRO
Infantil e Ensino Fundamental
ORIXIMINÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL

2513

DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto ao acondicionamento do lixo das
residências, 79,1% dos comunitários o guardam em
recipientes abertos, enquanto que 20,9% acondicionam o
lixo em recipientes fechados. A maioria dos moradores
declarou que o lixo é queimado (86,7%), mas 12,7%
enterram o lixo, e ainda 0,6% jogam direto na mata.
Segundo todos os moradores não há serviço de coleta
seletiva
na
comunidade.
Porém
quanto
ao
reaproveitamento dos resíduos considerados lixo, a maioria
dos moradores (96,2%) disse que não reaproveita ou faz
seleção do lixo, apenas 3,8% reaproveitam o lixo, destes
66,7% reaproveitam o lixo do quintal para adubo e 33,3%
reaproveitam os plásticos.
Quanto ao abastecimento de água no domicílio,
92,4% declarou que tem o abastecimento água na
residência a partir da coleta água de rios ou igarapés, 3,8%
através do microssistema comunitário (poço artesiano), e
ainda 3,8% tem poço doméstico. Com relação ao tipo de
tratamento da água, 93,7% dos moradores consultados
consomem água clorada, o percentual 3,3% de moradores
tem água filtrada, enquanto que 3,1% não realizam
nenhum tratamento na água que consomem e ainda 0,6%
ferve a água para o consumo.
Esgoto: O tipo de sanitário ou banheiro, em
todas as residências o sanitário encontra-se fora das
residências, e o esgoto do banheiro ou sanitário de 98,6%
das residências visitadas é despejado a céu aberto ou vala,
sendo que apenas 1,4 % tem esgoto despejado em fossa
séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade notamos que a maioria
dos entrevistados tem apenas o ensino fundamental
incompleto (71,9%), 16,1% os que não sabem ler/escrever,
10% sabem ler/escrever, mas não frequentaram escola,
8,8% concluíram o ensino fundamental, já 3,6% dos
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moradores entrevistados tem ensino médio completo ou
incompleto, e ainda 1,5% tem ensino superior incompleto.
Sendo que todos os entrevistados declararam ter estudado
em escolas públicas.
Saúde
Segundo os comunitários, na maioria das
famílias (46,4%) não houve casos de doenças nos últimos
12 meses, mas em 10,9% dos domicílios houve casos de
diarreias, 9,5% corresponde aos domicílios onde houve
casos de verminoses no período, em 6,4% ocorreram casos
de malária, e em 5,9% dos domicílios ocorreram viroses.
Em casos de doença na família, a maioria dos comunitários
recorre ao posto de saúde (49,7%), já 34,3% disseram que
recorrem ao hospital público e 14% ao hospital privado.
Na opinião da maioria dos moradores (51,6%) o
atendimento de saúde é considerado bom, para 30,6% tem
conceito regular, 12,5% dos moradores consultados
declararam que o serviço não existe, e para apenas 5,1%
dos entrevistados o serviço é considerado ruim.
Já os serviços de atendimento aos portadores de
necessidades especiais, a maioria (32,7%) considera o
serviço regular, para 29,5% o serviço é bom, mas 21,2% o
serviço não existe, o percentual de 16% representa os que
consideram ruim e, ainda, 0,6% não souberam responder.
Quanto à avaliação da assistência social, também a maioria
(55,4%) declarou que é regular, 22,3% afirmam que o
serviço é inexistente, mas o percentual de 10,8%
representa os que avaliaram como bom, 8,8% consideram
ruim, e em menor percentual 2,7% não souberam avaliar.
Habitação
Quanto ao tempo de residência na comunidade,
notamos que a maioria dos entrevistados (92%) mora na
comunidade a mais de 10 anos, 5,6% residem nesta
comunidade de 5 a 10 anos, 1,9% moram entre 1 a 5 anos,
e somente 0,6% tem tempo de residência menor que 1 ano.
Notamos que a maioria 99,4% não tem nenhum
documento que lhe confere vínculo ao terreno das
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residências, somente 0,6% não souberam responder. A
maioria das residências encontra-se em terrenos de terra
firme (88%), 5,7%estão em áreas inundáveis, 5,1%
responderam outros, e somente 1,3% estão em terrenos
sujeitos a terras caídas.
A maioria dos moradores possuem casa própria
(99,4%) e 0,6% representam os comunitários que moram
em casas cedidas. A casa da maioria dos entrevistados é de
madeira 58,6%, 38,9% moram em casas de alvenaria, e
apenas 1,9% tem residência construída em palheira.
Observamos ainda que 58,6% dos moradores
consultados tem energia elétrica em suas residências,
portanto 41,4% não possui tal serviço.
Transporte
Quanto aos meios de transporte utilizados pelos
comunitários, 87,7% dos moradores consultados utilizam
canoa, já 11,2% descolocam-se a pé na comunidade, e
somente 0,6 % usam outros serviços de transporte.
Meio ambiente
Quanto ao abastecimento de água, a maioria dos
moradores (80,1%) declarou que o serviço não existe, mas
12,2% consideram o serviço regular, para 5,1% este
serviço é considerado bom, e 2,6% acham o serviço ruim.
Sobre a questão da urbanização das ruas, a
maioria dos comunitários consultados (99,4%) disse que o
serviço não existe, mas para 0,6% o serviço é ruim.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Quanto a renda das famílias, a maioria (42,5%)
ganham entre 1 a 2 salários mínimos mensais, 36,6%
recebem menos de 1 salário mínimo mensal, 13,1%
recebem de 2 a 3 salários, 5,6% declararam não ter renda,
e somente 2,6% recebem entre 3 a 5 salários mínimos
mensais. Quanto a origem da renda, grande parte dos
comunitários (31,3%), trabalha em empresas privadas ou
responderam outros, 13,6% recebem aposentadoria
pública, 9,5% recebem auxílio financeiro de programas
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sociais, 6,1% trabalham no serviço informal, 4,8% são
trabalhadores de órgãos públicos, e ainda 3,4% são
profissionais autônomos.
Segurança Pública
O serviço de segurança pública é considerado
inexistente para a maioria dos entrevistados (92,8%), mas
para 3,3% o serviço é considerado bom e o mesmo
percentual de moradores 2% acha o serviço regular ou
ruim.
Cidadania
A maioria dos moradores participantes da
pesquisa (94,9%) afirma gostar de morar na comunidade.
E na opinião da maioria 61,5% a convivência entre os
moradores é boa, enquanto que 37,8% acham essa
convivência satisfatória e ainda 0,6% considera ruim.
Quanto à atuação da associação de moradores, a maioria
declarou que essa atuação inexiste (60,5%), porém 31,2%
consideram regular, 5,9% consideram na ruim e apenas 7%
acham a atuação boa, 1,3% não souberam responder a
questão.
Quanto a frequência na participação em ações na
comunidade, grande parte dos entrevistados declara que às
vezes participa (54,5%), enquanto que 40,7% disseram que
a maioria das vezes participam, e somente 4,9% nunca
participaram de ações na comunidade. A maioria dos
moradores consultados (70,7%) disse que participariam de
projetos que beneficiem a comunidade, já 17,8% disseram
que não participariam de ações na comunidade e 11,5%
representa os comunitários que responderam que talvez
participassem.

Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados ( 50,8%) o
atendimento de saúde é o item mais relevante, mas 42,6%
consideram a qualidade de ensino mais relevante, 3,3%
acham mais importante cursos de qualificação profissional,
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o serviço de atendimento ao portador de necessidades ou a
assistência social é o item mais importante para 1,6%.
Segundo os moradores consultados (70,7%)
acham a coleta de lixo é mais relevante, mas para 19,7% o
abastecimento de água é o item mais importante para
comunidade, 9,8% acham que o serviço de transporte
coletivo tem maior importância, e em menor percentual
0,6% representa os que consideram mais importante à
urbanização das ruas.
A maioria dos entrevistados (61,4%) acha que o
item mais importante é a programação cultural, já para
26,9% a presença de áreas de lazer e esporte representa o
aspecto mais relevante, mas para 7,6% a segurança pública
é mais relevante, e apenas 4,1% acham mais importante à
limpeza de ruas e terrenos.
Quanto aos aspectos prioritários avaliados, para
a maioria (45,5%), a qualidade do ar é mais importante, já
para 29,9%, a presença de áreas verdes representa maior
relevância, para 14,3% dos entrevistados os rios e lagos
representam o item mais relevante, e para apenas
10,4%dos comunitários consultados, a arborização das
ruas é mais relevante.
A maioria dos entrevistados (57,3%) declarou
que a presença de cooperativas de trabalho representa o
item de maior relevância, já 30,6% consideram mais
importante a atuação social das igrejas, para 5,7% o mais
importante seria projetos sociais, 2,9% consideram a
importância de projetos sociais, enquanto que para 1,9% a
associação de moradores representa o item de maior
relevância, 1,3% acham os movimentos sociais mais
importantes, e somente 0,6% consideram a importância de
clubes e quadras de eventos.
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas têm por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Moura,
localizada na Zona rural do município de Oriximiná-Pará.
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Sendo que a comunidade pertence à zona rural
distante da sede do município, apresenta inúmeras
carências em vários aspectos: saneamento, saúde,
segurança dentre outros. Porém, o abastecimento de água
representa uma prioridade para a comunidade, por isso o
plano de ação visa intervenções que possam melhorar o
sistema de abastecimento de água na comunidade.
As ações iniciais a curto e médio prazo para
melhorias no abastecimento de água:
- Promover a manutenção dos microssistemas de
abastecimentos de água via poços artesianos comunitários
já instalados na comunidade.
- Aumentar o número de poços artesianos
construídos na área para atender mais famílias na
comunidade.
- Alternativamente instalar sistemas de captação
direta ou por sistema de bombeamento, individuais,
diretamente dos lagos, igarapés, rios e nascentes, com
posterior tratamento, para atende maior número de
comunitários.
Estas ações podem ser articuladas através da
Associação de Moradores do Bairro, pois
reivindicações coletivas organizadas e legitimas tem um
impacto considerável para alavancar soluções de curto
e médio prazo. Sendo que a associação de moradores
representa
uma
entidade
que
atua
como
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de representar
uma possibilidade de exercitar a cidadania, pois pode
promover a organização social que conduz de forma
coletiva a defesa da melhoria da qualidade de vida dos
moradores.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SAO DOMINGOS SAVIO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15004090
EMEIF SAO DOMINGOS SAVIO
Infantil e Ensino Fundamental
ORIXIMINÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
Na comunidade Fazendinha, nas margens do rio
Itapecurú está situada a Escola Municipal de Ensino
Fundamental São Domingos Sávio que teve sua fundação
em 25 de março de 1981, quando os moradores locais
sentiram necessidade de educar seus filhos na própria
comunidade. A professora Cleonice Ferreira Borges foi a
primeira professora da escola. A escola, atualmente
apresenta construção de alvenaria, com 7 salas de aula,
sala dos professores, sala do diretor, sala de leitura,
cozinha e três banheiros e ainda dispõem de 2 depósitos e
uma área de recreação. Atende o primeiro grau completo e
educação infantil.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto ao acondicionamento dos resíduos
sólidos, a maioria 96,7% declara que são guardados em
recipiente aberto, 3,3% em recipiente fechado. A queima é
destino final do lixo gerado em todas as residências
visitadas. Notamos que a maioria dos moradores 70% não
faz nenhuma seleção ou reaproveitamento do lixo gerado
no domicílio, apenas 30% declararam fazer esta seleção.
Dos que declararam reaproveitar 63,3% utilizam o lixo do
quintal, para adubo e 36,7% reutilizam dejetos de animais
para adubo ou energia.
Todos os entrevistados declararam que a
comunidade não possuir sistema de coleta seletiva e não há
coleta de lixo pelo serviço de limpeza (gari).
E quanto ao tipo de abastecimento de água a
maioria 75% recebe água na residência a partir do micro
abastecimento comunitário (poço artesiano), 25% recebe
água através de rios, açudes e igarapé. Já quanto ao
tratamento que realiza como água para ser ingerida,
notamos que 100% tem água clorada.
Quanto à destinação do esgoto do
banheiro/sanitário, a maioria das residências (96,7%) o
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esgoto é direcionado para valas/ a céu aberto, enquanto
que apenas 3,3% utilizam fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a maioria dos entrevistados
que possui o ensino fundamental incompleto (75%),
seguida dos que não sabem ler nem escrever 10,7%, o
mesmo percentual de 7,1% tem ensino médio incompleto
ou ensino superior completo, e ainda apresentando o
mesmo percentual de moradores (3,6%), os que possuem o
ensino fundamental completo, o ensino médio completo ou
os que sabem ler/escrever mas não frequentaram a escola.
Todos os entrevistados declararam ter estudado em escola
pública.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foi de
diarreias (50%), e em 13,3% das residências ocorreram
casos de verminoses ou/e viroses, com o mesmo percentual
de 13,3% de residências onde não ocorreu casos de
doenças no período, e ainda em 3,3% das residências
observamos relatos de dengue.
A maioria dos entrevistados (66,7%) declararam
que recorrem ao hospital público e 33,3% dos moradores
recorrem aos postos de saúde em casos de doenças na
família. Quanto ao atendimento de saúde, 50% dos
entrevistados consideram o serviço regular, mas 20%
consideram o como bom, 16,7% declaram não existir e
apenas 13,3% acham ruim. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, todos os entrevistados afirmam
que não existe, assim como os serviços de assistência
social.
Habitação
A maioria das famílias reside a mais de 10 anos
nesse local (66,7%), enquanto que 20% têm entre 1 a 5
anos de residência e 13,3% tem de 5 a 10 anos residindo
nesta. A maioria (96,7%) dos entrevistados não possui
documento de propriedade do terreno. Questionados sobre
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as características do terreno, 96,7% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme e 3,3% diz
que o terreno é inundável. Todos moram em casa própria,
sendo a maioria as residências são construídas em madeira
(66,7%), 23,3% em barro, 6,7% em alvenaria e apenas
3,3% em palheira.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
36,7% utilizam carroça, 33,3% bicicleta, já 20% deslocamse a pé, enquanto que 6,7% utilizam o serviço de moto táxi
e 3,3% utilizam barca/ balsa/ lancha como meio de
transporte.
Meio ambiente
Quanto ao Abastecimento de água, para a
maioria (63,3%) dos moradores entrevistado o serviço de
abastecimento de água é bom, 36,7% afirmam que o
serviço de abastecimento de água é regular.
Quanto à urbanização das ruas, para todos os
entrevistados o serviço de urbanização das ruas não existe.

Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Dentre as famílias visitadas da comunidade,
verificou-se que a maioria (36,7%) tem renda mensal entre
1 a 2 salários mínimos, enquanto que o mesmo percentual
de 26,7% representam os moradores, sem renda e os com
renda mensal menor que um salário mínimo, já 10% dos
comunitários consultados recebe entre 2 a 3 salários
mínimos mensais. Quanto à origem da renda, a maioria dos
comunitários tem renda a partir de programas sociais
(56,7%), 16,7% representam tanto os que são
trabalhadores autônomos quanto os que recebem
aposentadoria pública, e somente 10% declarou que
trabalha em empresas públicas.
Segurança Pública
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Neste aspecto todos os moradores declararam
que o serviço de segurança pública não existe na
comunidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam de morar na
comunidade a maior parte dos entrevistados 93,3%
disseram que sim, 6,7% dizem que gostam parcialmente,
quanto a convivência 83,3 diz ser boa, mas 16,7% acham
essa convivência satisfatória. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência à família participa de
ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 66,7% responderam que participam às vezes,
30% na maioria das vezes e 3,3% nunca. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiem
sua comunidade, 86,7% afirmaram que sim e 6,7%
declararam que talvez participassem e o mesmo percentual
dos que disseram que não participariam.
Visão compartilhada do futuro
Para todos os entrevistados, a melhoria na
qualidade do atendimento de saúde, e do abastecimento de
água, a atuação social das igrejas, a presença de áreas de
lazer e a conservação de rios e lagos representa
representam os aspectos mais relevantes para todos os
entrevistados.
PEDEOP
Quanto ao local de trabalho, dos entrevistados
nesta escola apenas três professores sendo duas mulheres e
um homem com faixa etária entre 31 a 50 anos, sendo um
concursado e dois contratados, todos apresentando entre 6
e 15 anos de serviço. Todos lecionam no ensino
fundamental, sendo dois deles nas séries finais. O
professor que leciona nas séries iniciais trabalha com todas
as disciplinas com uma carga horária de 100h; já os
professores que lecionam nas séries finais trabalham com
duas, no máximo três disciplinas, com carga horária média
de 150h. Nenhum dos professores entrevistados exerce
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atividades administrativas na escola e nem trabalha em
outra escola.
Quanto a formação e motivação, dois dos
professores tem graduação completa e o outro possui
apenas ensino médio normal (formação de professores).
Porém os graduados cursaram bacharelados em
instituições privadas na modalidade semipresencial,
mesmo assim ambos consideram os conteúdos adquiridos
em sua formação adequados aos programas das disciplinas
em que lecionam. Dois deles consideram indiferente
qualquer
razão
limitante
ao
seu
aprimoramento/atualização profissional, sendo que o
terceiro não opinou; já com relação às razões que
estimulam sua busca pelo aprimoramento/atualização
profissional, todos consideram importante ou muito
importante.
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, com unanimidade em relação a curso
de informática, motivo pelo qual todos se julgaram inaptos
a participar de cursos de educação continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
todos consideram importante ou muito importante os
fatores: recursos didáticos para implementar as práticas,
tempo destinado a disciplina para trabalhar os conteúdos
teóricos e práticos, melhores salários, articulação entre
alunos, professores e gestores, interesse dos alunos, bom
desempenho dos alunos, qualificação e atualização de
conteúdos específicos, número de alunos adequados,
diálogos com outros professores sobre questões das
disciplinas,
atuação
no
processo
de
gestão
participativa,salas de aulas adequadas e trabalhar em um só
local. Já o aspectos sobre a possibilidade de assumir
cargos administrativos que foi considerada regular ou
pouco importante.
Quanto aos fatores que motivam o aluno foram
considerados importante ou muito importante pelos
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entrevistados todos os fatores a seguir: Convívio social,
integração dos espaços de cidadania Escola-Comunidade, e
acesso a fontes bibliográficas variadas, merenda escolar,
estímulo docente e relação professor-aluno, estímulo da
família, expectativa de melhoria de vida e trabalho com a
formação escolar, programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos, facilidade de deslocamento para a escola,
metodologia de ensino voltada para a memorização de
conteúdos, facilidade de acesso a informações via Internet,
salas de aula adequadas, facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer, aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas, articulação dos
conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental e
cultural, maior inclusão social.
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem na escola, nenhum dos professores respondeu
sobre ter recebido ou não orientações oficiais para o ensino
de sua área/disciplina, mas todos alegam trabalhar os
temas transversais em suas aulas, sedo que apenas o tema
trabalho e consumo não foi indicado por nenhum
professor. Dois dos entrevistados alegam que trabalham os
temas transversais em separado dos conteúdos
disciplinares, mas, em parceria com outras disciplinas,
sendo indicadas, por pelo menos um deles, as disciplinas
Estudos amazônicos, História, Geografia, Português e
Língua. Os professores afirmaram trabalhar temas
transversais em parceria com a Universidade Federal do
Oeste do Pará. Todos os professores alegaram conhecer o
projeto político pedagógico da escola e afirmaram que ele
contempla os temas transversais ética, meio ambiente e
saúde. Afirmaram ainda, que os temas transversais
motivam a realização dos eventos escolares de forma
integrada e multidisciplinar, e alegam estar motivados,
assim como seus alunos em relação a esses eventos.
Acreditam que os alunos consideram como importante ou
muito importante os temas a seguir: meio ambiente da
região, questões étnicas, problemas ambientais locais,
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saúde, doenças sexualmente transmissíveis, profissão,
emprego e renda, esporte e lazer, saúde do corpo e da
mente, bem estar social, violência, vestuário e veículos e
linguas locais, já os temas como: problemas ambientais
globais, equipamentos tecnológicos e eletrônicos, e cultura
globalizada
foram considerados regular ou pouco
importante.
Com relação a infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca/sala de leitura, as
quais são utilizadas para a realização das suas atividades
cotidianas. Como não existe laboratório de ciências e nem
de informática, todas as questões relacionadas a eles não
foram respondidas.
Com relação à biblioteca e sala de leitura todos
os itens associados foram considerados pelos professores
como inadequados e insuficientes, embora todos tenham
afirmado que o acervo é composto por: Literatura Infantil,
Literatura Juvenil, Literatura Brasileira, Literatura de
Autores Regionais,
Literatura Estrangeira,
Livros
Didáticos, Livros Paradidáticos, Jornais e Revistas,
Mapas e Atlas. E que os alunos utilizam a biblioteca/sala
de leitura como apoio aos estudos de suas disciplinas.
Em referência aos livros didáticos, todos os
professores afirmaram que os mesmos são recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Secretaria Municipal de
Educação e que utilizam os mesmos em suas atividades.
Além destes, outros livros didáticos/paradidáticos, revistas
e jornais também são utilizados pelos docentes no preparo
das atividades de ensino e eventos escolares e acreditam
que o preço é o único critério empregado para a escolha
dos livros. Responderam que os livros contribuem
parcialmente para o alcance dos objetivos propostos para a
sua disciplina e reforça parcialmente a metodologia de
ensino centrada na memorização, oferecerem parcialmente
questões problematizadoras e estimulantes à curiosidade
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dos alunos, bem como, são parcialmente ricos em relação
ao conteúdo e a apresentação, privilegiam parcialmente os
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos e estão parcialmente defasados em relação à
dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem, e ainda,
estimulem parcialmente a multidisciplinaridade.
Na opinião deles os livros didáticos constituem
parcialmente fonte de leitura e informação para o aluno e
de forma parcial, incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos e oferecem estratégias para a
pesquisa e aplicação de conhecimentos também de forma
parcial.
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas têm por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade do Bairro Nossa
Senhora de Nazaré (Fazendinha), localizado no planalto na
Zona rural do município de Oriximiná-Pará.
Vimos que um dos principais anseios converge
para ações prioritárias, nas áreas de saúde e abastecimento
de água. Pois 50% das famílias declararam a ocorrência de
casos de diarreia no período de 12 meses.
Neste sentido o plano de ação visa ações que
culminem com um melhor atendimento de saúde e no
abastecimento de água.
Na área da saúde, capacitar os agentes
comunitários de saúde (ACS) para atuarem tanto na
educação/preventiva quanto na assistência clinica e
terapêutica, e ainda aumentar a frequência de visitas dos
ACS na comunidade, promover palestras nas igrejas ou nas
sedes da associação sobre aspectos de higiene pessoal e
cuidados na manipulação e armazenamento de alimentos e
da água de consumo.
Na área de abastecimento de água, aumentar o
número de microssistemas de abastecimento de água, pois
¼ desta comunidade recolhe água de rios e açudes para o
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consumo da família ou aumentar a rede de distribuição a
partir do poço comunitário que serve a comunidade.
Ambas as ações dependem de uma articulação
dos comunitários e o poder público a fim de estudar as
alternativas mais viáveis para minimizar em curto prazo
essas carências observadas na comunidade. Portanto, o
Fortalecimento da Associação de Moradores da
comunidade não deixar de ser uma alternativa de
legitimar as necessidades bem como ser um
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de ser um
exercício de cidadania, pois pode promover a organização
social que conduz de forma coletiva a defesa da melhoria
da qualidade de vida dos moradores.
Sem dúvidas, com uma melhor organização e
estruturação desta associação pode-se vislumbrar uma
melhor articulação para conhecer e estimular os
comunitários no sentido de uma maior participação junto à
entidade representativa do bairro, e assim articular, com
maior propriedade e respaldo da maioria dos comunitários
as melhorias em vários serviços apontados, como mais
importantes, junto ao poder público, como por exemplo:
melhoria na qualidade do serviço de saúde, no
abastecimento de água e segurança pública.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SAO FRANCISCO DE CANINDE
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15004120
EMEIF SAO FRANCISCO DE CANINDE
Infantil e Ensino Fundamental
ORIXIMINÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
A Escola municipal de ensino Fundamental São
Francisco Canindé, está situada à margem esquerda do Rio
Erepecuru, Lago Jaraúaca. A escola foi fundada no ano de
1962, onde funcionava apenas com as séries iniciais 1-4⁰
séries, em um barracão coberto de palha em 1990 foi
construído um pequeno pavilhão em madeira, contendo 3
salas. Já em 2001 começou a funcionar de 1⁰ a 5⁰ séries e
teve uma pequena ampliação na estrutura física da escola.
No ano de 2005 foi construída a atual estrutura de
alvenaria com 1 sala de leitura, 1 secretaria, 1 copa, 10
salas de aula, 08 banheiros e um deposito de merendas,
com esta ampliação hoje, atende o primeiro grau completo
e educação infantil, funciona pelo período da manhã de
9:00 as 13:45h de 2004 e tornou se escola pólo, atendendo
as comunidades Araçá de fora, Araçá de dentro, São João,
Espírito Santo, São Joaquim e Pancada, todas essas
comunidades são compostas por remanescentes de
quilombos.
Essas comunidades localizam se as margens do
rio Erepecuru e possuem como principais atividades:
agricultura familiar de subsistência, extrativismo e a
criação de pequenos animais. Vale ressaltar que a coleta de
castanha, produção de farinha, e cultivo de banana e
atividades de produção de artesanatos tanto são realizadas
individualmente ou de forma coletiva.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Todos
os
comunitários
questionados
responderam não usufruir da coleta de lixo regular devido
à comunidade estar situada na zona rural. Com isso, o
destino dos resíduos produzidos e não coletados – de
acordo com as respostas – é a queimada em 93,8%,
embora 1,1% desses resíduos são jogados em terreno
baldio ou lixão, e ainda 3,4% são jogados na mata. Em
função de não haver recolhimento de lixo, 80,7% não
selecionam/reaproveitam; Das pessoas que reaproveitam
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(19,3%), 35,3% reutilizam o plástico; 23,5% reutilizam
material do quintal para adubo e 23,5% metais e vidros.
Com relação ao abastecimento de água, 83%
afirmam ser feito através de rio açude, lago, igarapé ou
nascente, enquanto que 17% de micro abastecimento
comunitário (poço artesiano), isso se deve ao fato de que
as residências pertencentes a está comunidade não estão
distribuídas em um núcleo concentrado, mas sim dispersas
na área da comunidade. Dos entrevistados, 92,9%
declararam que a água é tratada, sendo que o tratamento
utilizado é a cloração (97,5%).
Quanto à destinação do esgoto do
banheiro/sanitário, 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto. Com isso, 56,8% dos
entrevistados utilizam a valas ou mesmo despejam a céu
aberto para o despejo do esgoto do banheiro ou sanitário,
19,3% utilizam sumidouros, e os moradores que
responderam outras destinações (23,9%), 100%
correspondem aos moradores que utilizam buracos na
terra como esgotamento sanitário.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a maioria dos moradores
sabe ler e escrever, mas não frequentaram a escola
(69,3%), 4,5% que possuem o ensino fundamental
completo e com o mesmo percentual de moradores que não
sabem ler/escrever (4,5%), os que possuem ensino médio
incompleto (9,4%); os moradores com ensino fundamental
completo, superior incompleto e completo são
representados pelo mesmo percentual de 2,3%. Todos os
entrevistados declararam ter frequentado a escola pública.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (27,7%), outras viroses (25,4%), verminoses (9%),
e malária 6,8%, em apenas 2,3% das residências não
ocorreram casos de doenças no período. As declarações
mostram que a maioria (59,1%) recorre a hospitais
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públicos para seu atendimento, 15,9% recorrem a postos
de saúde, 9% a curandeiros e benzedeiras, 6,8% recorrem
ao farmacêutico, 3,4% a agentes comunitários de saúde, e
ainda 3,4% recorrem fazem uso de remédios caseiros.
Quanto ao atendimento de saúde, 27,3% dos
entrevistados consideram bom, 26,1% regular, o conceito
ruim foi dado por 20,5%, enquanto que 22,7% afirmam
não existir e 3,4% não souberam avaliar o atendimento de
saúde. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 76,1% dos entrevistados julgaram não existir,
17% não souberam avaliar o serviço, enquanto que 4,5%
consideram o ruim e 2,3% regular.
Quando questionados sobre a assistência social,
65,9% dos entrevistados disseram não existir; 13,6% não
souberam responder, 8,0% afirmaram ser bom e o mesmo
percentual de moradores julgam o como regular.
Habitação
A maioria das famílias reside a mais de 10 anos
nesse local (62,5%), enquanto que 22,7% tem entre 5 a 10
de residência na comunidade, 13,6% tem de 1 a 5 anos e
apenas 1,1% corresponde aos comunitários recémchegados na comunidade (menor de 1 ano). Também
observamos que a maioria dos entrevistados (69,3%) não
possui documento de propriedade do terreno, enquanto que
12% já apresentam tal documento, sendo que destes 64,3%
tem o título de terras coletivas, pois esta é uma área que
apresenta várias comunidades quilombolas, 12% tem
protocolo para a regularização dos terrenos e 20%
possuem recibo de compra e venda.
Questionados sobre as características do terreno,
95,5% dos entrevistados responderam que vivem em área
de terra firme. Já quando foram questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dentre outros,
vimos que 76,1% disseram que a casa onde moram é
própria, 19,3% dizem que é cedida, já 3,4% dizem que sua
residência está em área de assentamento rural, e apenas
1,1% moram em casa alugada. A maioria as residências é
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de madeira (77,3%), existem também residências de
palheira 19,3%, e as casas em alvenaria representam
3,4% dos domicílios visitados.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados a grande maioria
(57,9%) responderam que utilizam canoa/bajara, 16,4%
responderam outros (sendo que destes 73,9% usam rabeta
e 26,1% barco), enquanto que, 12,1% deslocam se a pé,
7,9% em balsas/barcas/lanchas, 3,6% de carro de boi e
ainda 2,1% andam a cavalo.
Meio ambiente
Com relação ao abastecimento de água na
comunidade, 60,2% disseram que não existe rede de
distribuição de água, enquanto que 29,5% disseram que o
abastecimento é bom, 3,4% avaliaram como regular e
4,5% como ruim.
No aspecto de urbanização das ruas, 83% dos
entrevistados disseram que não existe urbanização das
ruas, enquanto que 5,7% conceituaram na como regular,
4,5% como ruim e apenas 2,3% acham que este item
merece conceito bom.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Quanto à renda familiar a maioria das famílias
(68,2%) possuem renda menor que 1 salário mínimo
mensal, 27,3% recebem entre 1 a 2 salários mínimos, 3,4%
possuem renda de 2 a 3 salários por mês e ainda 1,1%
possuem renda mensal entre 3 a 5 salários mínimos.
Quanto à origem da renda observamos que a maioria,
38,4% recebem auxílio de programas sociais (100% bolsa
família), 38,4% responderam outros, (sendo que destes
95,8% são agricultores, 2,1% vaqueiro e 2,1% carpinteiro),
9,6% são trabalhadores autônomos, os que trabalham em
empresa pública são 3,2%, 9,6% recebem aposentadoria
pública e 0,8% recebem aposentadoria privada.
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Segurança Pública
Quanto à segurança pública, 79,5% dos
entrevistados, afirmam não existir segurança pública na
comunidade, 9,1% avaliam como regular, 5,7% dos
moradores acham ruim, 3,4% asseguraram não saber e
somente 2,3% consideram boa.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram (94,1%) dos entrevistados disseram que sim e
(5,9%) parcialmente. Perguntados também com que
frequência à família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 66,6%
disseram que participam na maioria das vezes; 33,4% às
vezes e 3,4% nunca participou. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 72,9% responderam que sim, 20% talvez e
7,1% respondeu que não.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (71,6%) o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde, enquanto
que para 15,9% o item mais importante é a qualidade de
ensino, para 8% o item mais importante são cursos de
qualificação profissional, com o mesmo percentual de
moradores, embora 2,3% que acham mais importante
atendimento ao portador de deficiência ou serviços de
assistência social, e ainda 1,2% acham que os serviços de
creches sejam mais importantes. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: Coleta de lixo, rede de esgoto, abastecimento de
água, transporte coletivo e urbanização das ruas: 50%
responderam o transporte coletivo, 33% responderam
abastecimento de água; 15,9% coleta de lixo e 1,1% o mais
importante é o serviço de redes de esgoto.
Ainda sobre os aspectos que os entrevistados
consideram mais importante, a maioria 40,9% considera a
importância de áreas de lazer/esportes, 30,7%
programação cultural, 21,6% consideram a segurança
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pública, e 6,8% acham mais importante à limpeza de ruas e
terrenos. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar,
e a maioria 50% consideram mais importantes áreas
verdes; 26,1% a qualidade do ar; 21,6% rios e lagos e
2,3% praias e balneários ou arborização das ruas.
PEDEOP
Quanto ao local de trabalho, nesta escola a
maioria dos docentes são mulheres (87,5%) de faixa etária
variando entre 18 a 50 anos, com vínculo temporário
(71,4%) na sua maioria, apresentando as concursadas 6 a
10 anos e as demais 1 a 15 anos de serviço. A maioria
leciona nas séries iniciais do ensino fundamental, com 1/3
no quinto ano e o restante uniformemente distribuído nos
demais. Os que labutam as séries iniciais atuam, em
maioria, na educação geral (75%) e o restante, português.
Já os que fazem os conteúdos das séries finais estão
distribuídos uniformemente nas 10 disciplinas consultadas.
Com relação à formação e motivação, todos os
professores tem graduação sendo 50% incompleta em
licenciatura plena, sem informar, no entanto, a origem
institucional, se pública ou privada. A maioria (87,5%)
participou de curso de formação continuada, sendo que
50% a partir de oferta da iniciativa pública municipal,
sendo que todos no formato presencial. Mesmo assim, a
maioria (71,4%) afirmou que os conteúdos teóricos e
práticos adquiridos em sua formação são pouco adequados.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º)Falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação (75% muito importante); 2º)Falta de tempo em
função de composição de carga horária em duas ou mais
escolas (62,5% muito importante); 3º)Falta de
compromisso institucional com a formação docente
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(62,5% muito importante);4º)Falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola (62,5% importante);
5º)Falta de vontade e motivação pessoal (57,1% muito
importante); 6º)Falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e município (50% muito
importante); 7º)Falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (50% muito importante); 8º)Falta
de recursos financeiros (50% muito importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Melhoria de função/salário na escola (87,5% muito
importante); 2º) Interesse pessoal (75% muito importante);
3º)Melhoria do desempenho profissional (75% muito
importante); 4º) Oferta de equipamentos de apoio
(computador, internet, kits de formação etc.) (50% muito
importante); 5º) Oferta de eventos (cursos, palestras,
workshops etc.) na sua área de interesse (62,5% muito
importante); 6º)Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (62,5% muito importante); 7º) Temáticas novas
e/ou diversificadas (50% importante).
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, principalmente em informática
(63,3%), seguido de matemática (27,3%) e língua
portuguesa (9,1%) e, todos se julgaram aptos a participar
de cursos de educação continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios, melhores
salários, articulação entre alunos, professores e gestores,
número adequado de alunos em sala de aula, atuação em
processo de gestão participativa e salas de aula
adequadas(75% muito importante); 2º)Tempo destinado à
disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
interesse dos alunos, bom desempenho dos alunos,
possibilidade de assumir cargos administrativos, trabalhar

2537

em um só local (62,5% muito importante);3º) Qualificação
e atualização em conteúdos específicos, e, diálogo com
outros professores sobre questões da disciplina (50% muito
importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno
(expresso pelo professor) segue a escala de importância:
1º) Convívio social, acesso a fontes bibliográficas variadas
e Integração dos espaços de cidadania Escola-Comunidade
(87,5% muito importante); 2º) Programas e/ou projetos
dirigidos aos alunos, metodologia de ensino voltada para a
memorização de conteúdos. Facilidade de acesso a
informações via Internet, Expectativa de melhoria de vida
e trabalho com a formação escolar, estímulo da família,
Estímulo docente e relação professor-aluno, Facilidade de
deslocamento para a escola e, merenda escolar (75% muito
importante);3º)Articulação dos conteúdos e sua relação
com a realidade socioambiental e cultural, Salas de aula
adequadas, Facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer, Aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas (62,5% muito
importante); 4º) Maior inclusão social (50% muito
importante);
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem na escola a grande maioria (87,5%) dos
professores afirma ter recebido orientações oficiais para o
ensino de sua área/disciplina e que todos as incorporam em
suas aulas, incluindo temas transversais (87,5%). Como
temas indicados têm, em escala de densidade de utilização:
Pluralidade cultural (29,4%), saúde (23,5%), ética
(23,5%), meio ambiente (11,8%) e orientação sexual
(11,8%). São trabalhados em separado dos conteúdos
disciplinares, mas, em parceria com outras disciplinas,
sendo que na escala de associação de densidade da
associação temos: Estudos Amazônicos e português (19%),
seguidas de ciências (14,3%), história (14,3%) e línguas
(14,3). Os professores afirmaram trabalhar temas
transversais em parceria com outras instituições, mas, não
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citaram as disciplinas trabalhadas nessa parceria. O curioso
é que 50% dos entrevistados alegou desconhecer o projeto
político pedagógico da escola e 75% afirmou não saber se
ele contempla os temas transversais, inibindo
completamente a informação seguinte, sobre quais temas
seriam contemplados.
No entanto, todos os professores seguem
afirmando aplicar os temas transversais, como por
exemplo, em eventos escolares de integração, de forma
multidisciplinar e que a maioria dos alunos sempre estaria
motivada a participar (75% muito alta), principalmente na
seguinte escala de prioridade: meio ambiente regional,
cultura globalizada (75% importante), língua local, cultura
regional, saúde, profissão, emprego e renda (62,5%
importante), equipamentos tecnológicos e eletrônicos,
problemas ambientais locais e globais, violência sexual,
saúde do corpo e saúde mental (50% muito importante),
vestuário e veículos, esporte e laser e questões étnicas
(50% importante), violência doméstica (37,5% muito
importante) e bem estar social (37,5% importante).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. Como não existe laboratório de ciências, todas
as questões relacionadas a ele não foram respondidas.
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria que o seu acerco bibliográfico não é suficiente
(71,4%), mas, que são 100% adequados, bem como
suficiente seu o espaço físico (75%), muito embora não
tenham respondido sobre sua adequação. Assim o foi para
seu mobiliário (85,7 importante), bem como para a sua
adequação (100%). Que as instalações são suficientes
(87,5%), mas, omissão sobre sua adequação. Sua
manutenção não é suficiente (100% importante), mas
100% adequada. Que não dispõem de computadores
suficientes (87,5%), mas, aqueles disponíveis são
adequados (100%). A maioria afirmou não dispor de
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climatização (87,5%). O acervo existente é parcialmente
adequado (62,5%) e que a maioria dos títulos são livros
didáticos (38,1%), mas não informaram sobre a
composição desse acervo. Que a biblioteca e a sala de
leitura são usadas pelos alunos como apoio ao estudo de
sua disciplina (100%).
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (100%) categoricamente serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Secretaria Municipal de
Educação (80%) e utilizados pelos professores (62,5%).
Além destes, outros livros também são utilizados pelos
docentes no preparo das atividades de ensino e eventos
escolares (50%) e que têm como critério principal
empregado para a escolha a apresentação dos conteúdos na
forma de imagens, gráficos, etc (45,5%). O fato de
contribuírem parcialmente (100%) para o alcance dos
objetivos propostos para a sua disciplina e reforçarem
parcialmente a metodologia de ensino centrada na
memorização
(66,7%)
e
oferecerem
questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos
(100%), bem como, ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação, não privilegiam conhecimentos teóricos em
relação aos conhecimentos práticos (60%) e estão
relativamente defasados em relação à dinâmica dos
processos de ensino e aprendizagem (66,7%), muito
embora, em parte, estimulem a multidisciplinaridade
(71,4%).
Os livros didáticos constituem fonte parcial
(85,7%) de leitura e informação para o aluno e, desta
forma, incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (85,7%), além de oferecer estratégias para
a pesquisa e aplicação desses conhecimentos (100%).
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na comunidade Araçá de fora no
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Rio Erepecuru, localizada na Zona Rural do município de
Oriximiná-Pará.
Sendo a comunidade ribeirinha da Zona
Rural distante da sede do município apresenta inúmeras
carências em vários aspectos: saneamento, saúde,
socioeconômico e na área de segurança pública. Mas as
principais indicações para compor o plano de ação
convergem para ações de melhoria no abastecimento de
água e energia, pois a maioria das famílias consome água
de rios e igarapés e a grande maioria não possui energia.
Portanto o plano de ação visa ações para articulação junto
ao poder público compra de mais grupos geradores para
atender mais famílias que não tem o serviço de energia na
residência, aumentar o número de microssistemas de
abastecimento de água fornecer uma opção de
abastecimento de água encanada a partir do poço
comunitário.
E ainda, junto à associação de Moradores da
Comunidade, tentar discutir alternativas viáveis que
possam gerar projetos nestas duas áreas prioritárias, para
serem implementados pelo poder público a curto ou médio
prazo, a fim de garantir a melhoria na qualidade de vida
dos comunitários.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15004384
EMEIF RAIMUNDO VIEIRA DOS SANTOS
Infantil e Ensino Fundamental
ORIXIMINÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto ao acondicionamento do lixo das
residências, 67,3% dos comunitários o guardam em
recipientes abertos, enquanto que 30,9% acondicionam o
lixo em recipientes fechados, e ainda 1,8% respondem
outros (depositam em buracos). A maioria dos moradores
declarou que o lixo é queimado (96,5%), enquanto que
1,8% depositam o lixo em terreno baldio ou lixão e o
mesmo percentual de entrevistados (1,8%) jogam os
resíduos na mata.
Quanto ao reaproveitamento dos resíduos
considerados lixo, a maioria dos moradores (83,9%) disse
que não reaproveita ou faz seleção do lixo, apenas 16,1%
reaproveitam o lixo, destes 60% reaproveitam lixo do
quintal para usar como adubo, 20% reutilizam os dejetos
de animais para a produção de adubo, e ainda 10%
reaproveitam metais e vidros e o mesmo percentual de
moradores (10%) reutilizam os plásticos presentes no lixo
da residência. Quanto à presença de sistema de coleta
seletiva na comunidade 92,9% disseram que este serviço é
inexistente, porém 1,8% afirmou que o serviço existe,
enquanto que 5,4% não souberam responder.
Quanto ao abastecimento de água no domicílio,
todos declararam que o abastecimento água na residência
proveniente de rios ou igarapés. Com relação ao tipo de
tratamento da água, 94,6% dos moradores consultados
consomem água clorada, mas 3,6% não realizam nenhum
tratamento na água que consomem, e ainda 1,8% de
moradores fervem a água para o consumo.
O tipo de sanitário ou banheiro, em 98,1% das
residências o sanitário encontra-se do lado de fora, e o
esgoto do banheiro ou sanitário em 80% das residências é
despejado em buraco, enquanto que 20% dos entrevistados
despejam o no igapó.
Educação (escolaridade)
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Quanto à escolaridade, notamos que a maioria
dos entrevistados tem apenas o ensino fundamental
incompleto (56,9%), já 15,7% sabem ler/escrever, porém
não frequentaram a escola, enquanto que o mesmo
percentual de moradores (9,8%) não sabem ler nem
escrever ou tem o ensino fundamental completo, os
entrevistados que afirmaram ter ensino superior
incompleto correspondem a 7,8%, já 3,9% dos
entrevistados tem ensino médio incompleto ou
responderam outros (pós-graduação), e ainda, 2%
declararam que possuem o ensino superior completo.
Quanto ao tipo de instituições, a maioria (98,2%) estudou
em escolas públicas, enquanto que 1,8% responderam
outros, mas especificaram.
Saúde
Segundo os comunitários, na maioria das
famílias (26,7%) houve casos de diarreias, em 14,9% dos
domicílios houveram casos de outras viroses, em 13,9%
das residências houve casos de doenças respiratórias, o
percentual de 8,9% corresponde aos domicílios onde
houve casos de problemas ósseos ou as residências onde
não ocorreu nenhum caso de doenças no período, os
domicílios que apresentaram diabetes correspondem a
6,9%, enquanto que 6% correspondem as residências onde
houve problemas de pele, enquanto que 4% dos moradores
responderam outros, em 3% das casas ocorreu casos de
verminoses e problemas do coração, e em 2% das
residências ocorreram casos de malária, e ainda com o
mesmo percentual de 1% das residências visitadas tiveram
casos de leptospirose ou hanseníase ou câncer. Em casos
de doença na família, a maioria dos comunitários recorre
ao agente de saúde comunitário (38,8%), enquanto que
22,5% dos moradores recorrem a curandeiros, enquanto
que 15% recorrem ao médico do plano de saúde, 11,3%
recorrem ao hospital público, e ainda 6,3% recorrem ao
farmacêutico ou responderam outros (Fundação
Esperança).
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Na opinião da maioria dos moradores (41,1%) o
atendimento de saúde é considerado bom,
37,5%
consideram o serviço de regular, o conceito ruim foi
referido por 16,1%, porém 5,4% declararam que este
serviço inexiste.
A maioria dos entrevistados (75%) considera
inexistente o atendimento aos portadores de deficiência,
enquanto que 14,3% consideram no regular, o conceito
bom foi declarado por 8,9%, porém 1,8% acham o serviço
ruim. Quanto à avaliação da assistência social, a maioria
(80,8%) declarou que é inexistente, enquanto que o mesmo
percentual de 5,8% dos moradores consultados acham o
serviço regular ou ruim, e apenas 3,8% o considera bom ou
não souberam responder.
Habitação
Quanto ao tempo de residência na comunidade,
notamos que a maioria dos entrevistados (85,7%) residem
nesta comunidade a mais de 10 anos, os que moram de 5 a
10 anos representam 10,7% e os que moram de 1 a 5 anos
ou a menor de 1 ano na comunidade representam mesmo
percentual de 1,8%. Notamos que a maioria (96,4%) não
tem documento que lhe vincule ao terreno das residências,
portanto apenas 3,6% possuem algum documento de posse
do terreno. A maioria das residências estão em terrenos de
terra firme (82,1%), 10,7% responderam outros (ilhas),
enquanto que 5,4% estão em terrenos passíveis a
fenômenos de terras caídas, e ainda 1,8% em áreas
inundáveis.
A maioria dos moradores (91,1%) possui casa
própria, enquanto que 7,1% declararam que a casa é posse,
e ainda 1,8% moram em casas alugadas. A casa da
maioria dos entrevistados é de madeira 89,3%, 7,1% de
alvenaria e 3,6% moram em casas de palheira.
Transporte
Quanto aos meios de transporte utilizados pelos
comunitários, 43,4% dos moradores consultados utilizam
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canoa, enquanto que 38,8% deslocam-se a pé, e ainda
16,3% responderam outros.
Meio ambiente
Quanto ao abastecimento de água, a maioria dos
moradores (83,9%) declarou que o serviço é inexistente,
12,5% declaram que este serviço é considerado bom, e o
mesmo percentual de 1,8% consideram no regular ou ruim.
Sobre a questão da urbanização das ruas, a
maioria dos comunitários consultados (96,4%) disse que o
serviço não existe, porém 3,6% acham o serviço regular.
Quanto a áreas verdes, a maioria dos moradores
(92,9%) declarou que é bom, enquanto que o mesmo
percentual de 3,6% o consideraram regular ou não
souberam responder a questão. Foi levantada também a
questão de arborização das ruas onde 95,1% dos
moradores consideram inexistentes, mas o mesmo
percentual de moradores 2,4% considera bom ou regular.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Quanto a renda das famílias, a maioria (53,6%)
ganha entre 1 a 2 salários mínimos mensais, já 37,5%
recebem menos de 1 salário mínimo mensal, enquanto que
5,4% recebem entre 2 a 3 salários, os que declararam não
ter renda mensal e os que recebem de 3 a 5 salários
mensais correspondem ao mesmo percentual de 18%.
Quanto a origem da renda, grande parte dos comunitários
(29,5%), recebe auxílio financeiro de programas sociais
(bolsa família/ bolsa verde), enquanto que 19,2% são
funcionários públicos, os que declararam receber
aposentadoria pública ou responderam outros representam
16,7% cada, os que trabalham como autônomos são
11,5%, e ainda os que trabalham em empresas privadas
representam 6,4%
Segurança Pública
O serviço de segurança pública é considerado
inexistente por 87,5% dos moradores, embora 3,6% acham
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o serviço regular, e os que consideram ruim, ou não
souberam responder representam 1,8% cada.
Cidadania
A maioria dos moradores participantes da
pesquisa (66,1%) afirmam gostar de morar na comunidade,
já 32,1% gostam parcialmente e ainda 1,8% disseram não
gostar de morar na comunidade. E na opinião da maioria
51,8% a convivência entre os moradores é satisfatória,
enquanto que 46,4% acham essa convivência boa e apenas
1,8% acham a convivência ruim. Quanto à atuação da
associação de moradores, a maioria declarou que essa
atuação inexistente (41,8%), porém 20% consideram bom,
enquanto que 16,4% acham que a atuação é regular, e o
mesmo percentual de moradores 10,9% os que acham ruim
e os que não souberam responder.
Quanto à frequência na participação em
ações na comunidade, grande parte dos entrevistados
declara que a maioria das vezes participa (50%), enquanto
que 42,9% disseram que às vezes participam, e somente
7,1% nunca participaram de ações na comunidade. A
maioria dos moradores consultados (67,9%) disse que
participaria de projetos que beneficiem a comunidade, já
30,4% disseram que talvez participassem de ações na
comunidade, e ainda 1,8% declararam que nunca
participaria.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (67,9%) o
atendimento de saúde é o item mais relevante, 16,1%
consideram a qualidade de ensino mais relevante, enquanto
que 12,5% acham mais importante à oferta de cursos de
capacitação profissional, e apenas 1,8% representam tanto
os que consideram o serviço de assistência social mais
relevante quanto os que acham mais importante à presença
de creches na comunidade.
A maioria dos moradores consultados (46,4%)
acha o abastecimento de água como o item mais
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importante para comunidade, enquanto que para 42,9% dos
moradores o serviço de transporte coletivo tem maior
importância, já 5,4% apontaram o serviço de coleta de lixo
é mais relevante e o mesmo percentual (5,4%), os que
consideram mais importante à implantação da rede de
esgoto.
A maioria dos entrevistados (37,7%) acha a
presença de áreas de lazer e esporte representa o aspecto
mais relevante, já para 28,3% dos moradores consultados a
programação cultural é mais relevante, o item limpeza de
ruas e terrenos foi referido como mais importante para
18,9% e a segurança pública é o item que apresenta mais
relevância para 15,1% dos entrevistados.
Quanto aos aspectos prioritários avaliados, para
a maioria (37,5%), a presença de áreas verdes representa
maior relevância, a qualidade do ar é mais importante para
33,9% dos entrevistados, e para 19,6% o item de maior
relevância são rios e lagos, e ainda para 8,9% a
conservação de praias e balneários tem maior importância.
A maioria dos entrevistados (49,1%) consideram
a atuação social das igrejas mais importante, enquanto que
12,7% declarou que acham os projetos sociais mais
relevante, e o mesmo percentual (12,7%) acham mais
relevante cooperativas de trabalho, já para 10,9% os
movimentos sociais representam o item de maior
relevância, a atuação da associação de moradores são mais
importante para 7,3% e apenas 3,6% consideram mais
importante bibliotecas e o mesmo percentual (3,6%)
acham a presença de clubes e quadras de eventos.
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas têm por base a Pesquisa
Socioambiental realizada nas Comunidades da Tapagem e
Sagrado Coração de Jesus, na zona rural do município de
Oriximiná-Pará.
Sendo que a comunidade pertence à zona rural
distante da sede do município, apresenta inúmeras
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carências em vários aspectos: saneamento, saúde,
segurança dentre outros. Porém, o abastecimento de água e
o atendimento de saúde são considerados prioridade para a
comunidade, por isso o plano de ação visa intervenções
que possam melhorar o sistema de abastecimento de água e
atendimento de saúde na comunidade.
As ações iniciais a curto e médio prazo para
melhorias no abastecimento de água:
- Promover a manutenção dos microssistemas de
abastecimentos de água via poços artesianos comunitários
já instalados na comunidade.
- Aumentar o número de poços artesianos
construídos na área para atender mais famílias na
comunidade.
- Alternativamente instalar sistemas de captação
direta ou por sistema de bombeamento, individuais,
diretamente dos lagos, igarapés, rios e nascentes, com
posterior tratamento, para atende maior número de
comunitários.
Como propostas inicias para ações visando a
melhoria da qualidade do atendimento de saúde que podem
ser negociadas junto ao poder público, citamos as
seguintes alternativas a curto ou médio prazo:
- aumentar o número de agentes comunitários de
saúde por habitante do bairro, para haver um aumento na
frequência de visitas às residências e uma melhor atuação
na assistência a saúde através da educação preventiva.
- capacitar os agentes a realizarem um
mapeamento de doenças mais frequentes na área de
cobertura do bairro, e após esse diagnóstico promover
através de interação com a associação de moradores a
realização de palestras na sede da associação sobre os
cuidados preventivos, atrelados a informações acerca das
características clinicas e agravantes, além de orientações
acerca da importância da detecção sinais e sintomas
iniciais associados a essas patologias mais frequentes, e
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ainda informações sobre a importância da realização do
tratamento adequado e completo.
- Intensificação da atuação dos agentes
comunitários de saúde em realizar busca ativa de doenças
negligenciadas que são consideradas contagiosas, mas tem
tratamento.
Estas ações podem ser articuladas através da
Associação de Moradores do Bairro, pois reivindicações
coletivas organizadas e legitimas tem um impacto
considerável para alavancar soluções de curto e médio
prazo. Sendo que a associação de moradores representa
uma
entidade
que
atua
como
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de representar
uma possibilidade de exercitar a cidadania pois pode
promover a organização social que conduz de forma
coletiva a defesa da melhoria da qualidade de vida dos
moradores.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SAO SEBASTIAO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15004406
EMEF SAO SEBASTIAO
Infantil e Ensino Fundamental
ORIXIMINÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento
Todas as pessoas questionadas responderam não
usufruir da coleta de lixo regular. Com isso, o destino dos
resíduos produzidos e não coletados – de acordo com as
respostas – é a queimada 100%. Em função de não haver
recolhimento de lixo, 78,8% não selecionam/reaproveitam;
Das pessoas que reaproveitam 35,3% utilizam o plástico;
23,5% utilizam material do quintal para adubo e 23,5%
metais e vidros.
Com relação ao abastecimento de água, 89,4%
afirmam ser feito através de rio açude, lago, igarapé ou
nascente, 7,1% de micro abastecimento comunitário (poço
artesiano). Dos entrevistados, 92,9% declararam que a
água é tratada, sendo que o tratamento utilizado é a
cloração (97,5%).
Quanto à destinação do esgoto do
banheiro/sanitário, 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto. Com isso, (57,6%) dos
entrevistados utilizam a fossa negra para despejar o esgoto
do banheiro ou sanitário. E 96,5% possuem
banheiro/sanitário fora da casa.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
moradores que possuem o ensino fundamental incompleto
(52,9%), seguida dos que não sabe ler/escrever (12,9%); os
que possuem ensino médio incompleto (9,4%), os que
concluíram o ensino fundamental representa 9,4%, os que
sabem ler e escrever, mas não frequentaram a escola são
8,2%. Sendo que (97,1%) dos entrevistados estudaram em
escola pública.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (27,3%), outras viroses (29,5%), verminoses
(10,1%), Hepatite (4,3%), doenças respiratórias (3,6%) e
malária 2,2%. Ressalta-se que o percentual de 6,5% disse
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não ter havido ocorrência de nenhuma doença, podendo
isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostram que 57,3% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento e 17,9% recorrem
a postos de saúde; 14,5% a curandeiros e benzedeiras;
3,4% a agentes comunitários de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 44,7% dos
entrevistados considera regular; 25,9% ruim e 16,5% bom;
12,9% afirmam não existir. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 48,2% dos entrevistados
julgaram não existir; 28,2% ruim; 18,8% regular e 3,5%
não sabem.
Quando questionados sobre a assistência social,
48,2% dos entrevistados disseram não existir; 14,1%
afirmaram ser bom; 14,1% valiam como regular; 12,9%
afirmaram ser ruim e 10,6% não souberam responder.
Outro dado de avaliação foi a qualidade do ensino, onde os
resultados mostraram que 41,2% consideraram regular;
37,6% consideram este item bom; 11,8% julgaram ser
ruim e 8,2% não sabem.
Habitação
A comunidade Sagrado Coração de Jesus Salgado é composta de famílias que residem a mais de 10
anos nesse local (74,1%). São famílias constituídas em sua
maioria por 6 ou mais pessoas (38,8%); 4 a 5 pessoas
(35,3%); 2 a 3 pessoas (20%) e 1 pessoa (5,9%), onde o
grau de parentesco da maioria é pai/mãe/filho (59%).
A maioria (61,3%) dos entrevistados não possui
documento de propriedade do terreno, dessa forma a falta
de regulamentação da terra ainda é um problema a ser
resolvido.
Questionados sobre as características do terreno,
84,7% dos entrevistados responderam que vivem em área
de terra firme. Já quando foram questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros,
80% dizem que a casa onde moram é própria; 11,8%
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dizem que sua residência é assentamento rural; 5,9 dizem
que é cedida e 2,4% é posse. A maioria as residências é de
madeira (52,9%), existem também residências de alvenaria
(31,8%); de palheira (14,1%) e de barro (1,2%).
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados a grande maioria
(84,8%) responderam utilizam canoa/bajara.
Meio ambiente
Quanto ao abastecimento de água na
comunidade, 100% disseram que não existe rede de
distribuição de água.
Nos aspectos de urbanização das ruas, todos os
entrevistados disseram que não existir urbanização das
ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Quanto à renda familiar, 45,9% recebem de 1 a 2
salários mínimos mensais; 44,7% possuem renda menor
que 1 salário mensal, 7,1% não possui nenhum tipo de
renda e 2,4% possuem renda de 2 a 3 salários mínimos
mensais. A origem dessas rendas é diversa entre as quais:
autônomo (36,5%); aposentadoria pública (21,2%),
programas sociais (18,8%), sendo a totalidade oriunda do
programa Bolsa Família; empresa pública (17,6%);
empresa privada (3,5%); outros (2,4%), sendo a totalidade
exercem atividade na agricultura.
Segurança Pública
Segurança pública: dos entrevistados, 85,9%
afirmam não existir segurança pública na comunidade;
11,8% asseguraram não saber e 2,4% avaliam como
regular.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram (94,1%) dos entrevistados disseram que sim e
(5,9%) parcialmente. Perguntados também com que
frequência a família participam de ações da comunidade
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(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 66,6%
disseram que participam na maioria das vezes; 33,4% às
vezes e 3,4% nunca participou. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 72,9% responderam que sim, 20% talvez e
7,1% respondeu que não.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (85,9%) o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
7,1% o item mais importante são cursos de qualificação
profissional; 4,7% a qualidade de ensino; 1,2%
atendimento ao portador de deficiência e 1,2% creche.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: Coleta de lixo, rede de esgoto,
abastecimento de água, transporte coletivo e urbanização
das ruas: 65,9% responderam abastecimento de água,
23,5% responderam o transporte coletivo, 9,4% coleta de
lixo e 1,2% urbanização das ruas.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 35,3% consideram a segurança pública;
30,6% programação cultural; 29,4% áreas de lazer/esportes
e 4,7% limpeza de ruas e terrenos. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
37,6% consideram mais importantes áreas verdes; 34,1% a
qualidade do ar; 27,1% rios e lagos e 1,2% arborização das
ruas.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
Quanto ao local de trabalho, nesta escola a
maioria dos docentes são homens (70%) de faixa etária
variando entre 18 a 40 anos, sendo que a maior parte é
contratada (70%), apresentando estes 2 a 10 anos
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trabalhando a partir de contrato (83,3%) e os concursados
possuem de 2 a 10 anos de serviço. Todos lecionam nas
séries iniciais do ensino fundamental. A maioria (75%)
atuam em turmas multisseriadas. A maioria (80%) não
possui outra atividade na escola e também não lecionam
em outras escolas.
Com relação aos aspectos de formação e
motivação, A maioria dos professores está cursando uma
graduação (87,5%), sendo a maior parte (87,5%) do tipo
licenciatura plena, nos cursos de matemática e física
(71,4%) e pedagogia (28,6%). Em relação à instituição
todos cursam em unidades federais e de forma presencial.
Quanto a formação continuada a maioria (70%) respondeu
que nunca participou de cursos de capacitação, os demais
(30%) participaram em instituição pública municipal de
forma presencial e consideraram inadequados (55,6%) aos
programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (50% muito importante); 2º) Falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município, falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (75% importante); 3º) falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de
compromisso institucional com a formação docente, falta
de vontade e motivação pessoal (50% importante); 4º) falta
de programas de incentivos por parte das secretarias de
educação (33,3% muito importante); 5º) falta de tempo em
função de composição de carga horária em duas ou mais
escolas, falta de possibilidades operacionais em função da
distância (50% indiferente).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Melhoria de função/salário na escola (90% muito
importante); 2º) Interesse pessoal (80% muito importante);
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3º) Melhoria do desempenho profissional (60%
importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (50% importante); 5º) oferta de eventos (cursos,
palestras, workshops, etc.) na sua área de interesse,
temáticas novas e/ou diversificadas (70% regular); 6º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (66,7% regular).
A metade dos professores manifestou o desejo
pela oferta de cursos visando um melhor desempenho de
suas atividades de ensino, principalmente em computação
(100%), a maioria (90%) julgou estar apto a participar de
curso de educação continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Melhores salários,
interesse dos alunos, salas de aula adequadas, trabalhar em
um só local (90% muito importante); 2º) articulação entre
alunos, professores e gestores, bom desempenho dos
alunos, qualificação e atualização de conteúdos
específicos, número adequado de alunos em sala de aula,
atuação em processo de gestão participativa (80% muito
importante); 3º) possibilidade de assumir cargos
administrativos (70% muito importante); 4º) tempo
destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos
e práticos (70% importante); 5º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratório
(50%
indiferente).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação
professor-aluno, merenda escolar, salas de aula adequadas
(90% muito importante); 2º) convívio social, programas
e/ou projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino
voltada para a memorização do conteúdo, integração dos
espaços de cidadania escola-comunidade, maior inclusão
social, facilidade de acesso a informação via internet,
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facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer,
aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, facilidade de deslocamento para a escola
(80% muito importante); 3º) Acesso a fontes bibliográficas
variadas (50% indiferente).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a maioria dos professores (70%) afirmam não
ter recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina e aqueles que as receberam incorporam em
suas aulas e trabalham algum tema transversal em sua
disciplina. Como temas indicados têm, em escala de
densidade de utilização: Ética (33,3%), Saúde (33,3%) e
Pluralidade cultural, Meio ambiente, Orientação sexual
(11,1% cada). São trabalhados integrados aos conteúdos
disciplinares, em parceria com outras disciplinas, sendo
que na escala de associação de densidade temos: Ciências
(27,3%), Geografia e História (18,2%) e Matemática,
Estudos Amazônicos, Português e Educação Física (9,1%
cada). Os professores afirmaram não trabalhar temas
transversais em parceria com outras instituições. O curioso
é que todos os entrevistados alegou desconhecer o projeto
político pedagógico da escola, e por conta disso, não
sabem se ele contempla os temas transversais. A maioria
(62,5%) afirmou que os temas trabalhados em eventos
escolares são orientados pela transversalidade, sendo que
todos desenvolvem o tema por disciplina específica. A
maior parte (77,8%) sente-se motivados em participar
desses eventos, e a maioria dos alunos sempre estaria
motivado a participar (77,8% muito alta), principalmente
na seguinte escala de prioridade: 1º) Violência (doméstica,
escolar, gangues, etc) 2º) meio ambiente da região (floresta
amazônica, biodiversidade), problemas ambientais locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc), problemas
ambientais globais, cultura regional (música, dança, festas,
literatura, etc), saúde do corpo e saúde mental, bem estar
social (família, religião, preconceitos, etc), (70% muito
importante); 3º) doenças sexualmente transmissíveis, sexo,
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gravidez e drogas (66,7% muito importante); 4º) Saúde
(doenças crônicas, câncer, diabetes, hipertensão, etc) (60%
muito importante); 5º)questões étnicas (indígenas,
quilombolas, etc) (60% importante); 6º) violência sexual
(pedofilia, exploração sexual, etc), equipamentos
tecnológicos e eletrônicos, cultura globalizada (hip hop,
funk, grafite, etc), (66,7% pouco importante); 7º) vestuário
e veículos (62,5% pouco importante); 8º) profissão, renda
e emprego, línguas locais (oriundas das famílias tupiguarani, jê, karib) (50% muito importante). No contexto
escola-comunidade os principais temas mencionados como
importantes para serem trabalhados transversalmente
foram: cultura, meio ambiente, cultura regional,
pluralidade cultural (25% cada).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (80%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
adequado (83,3%), composto principalmente de: literatura
infantil (20%), literatura juvenil (20%), literatura de
autores regionais (20%), livros didáticos (20%), livros
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paradidáticos (20%), jornais e revistas (20%). A maior
parte (83,3%) afirmou que os alunos não utilizam a
biblioteca como apoio aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (90%) categoricamente serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Secretaria Municipal de
Educação (66,7%) e utilizados pelos professores (88,9%).
Além destes, outros livros são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares (40%)
e que têm como critério principal empregado para a
adequação dos conteúdos (62,5%). O fato de contribuírem
em sua maior parte (80%) para o alcance dos objetivos
propostos para a sua disciplina, reforçam em sua maioria
(63,6%) a metodologia de ensino centrada na memorização
e oferecerem questões problematizadoras e estimulantes à
curiosidade dos alunos (80%), mas, não são ricos em
relação ao conteúdo e a apresentação (60%), privilegiam
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (80%) e estão defasados em relação à dinâmica
dos processos de ensino e aprendizagem (70%), muito
embora, estimulem a multidisciplinaridade (80%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (80%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(80%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (60%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (80%), mas, não contemplam a
realidade e os elementos culturais locais (50%), porém,
estão adequados às orientações curriculares oficiais (60%).
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas têm por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade do Sagrado
Coração de Jesus, localizado no Lago do Salgado na Zona
Rural do município de Oriximiná-Pará.

2560

Sendo a comunidade ribeirinha da Zona Rural
distante da sede do município apresenta inúmeras
carências em vários aspectos: saneamento, saúde,
socioeconômico e na área de segurança pública. Portanto
o plano de ação visa ações de Fortalecimento da
Associação de Moradores da Comunidade, a fim de
melhorar sua atuação e garantir uma maior interação com
os comunitários, como também para que ele seja um
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de ser um
exercício de cidadania pois pode promover a organização
social que conduz de forma coletiva a defesa da melhoria
da qualidade de vida dos moradores.
Promover palestras ou orientações para estimular
essa organização a capacitar-se e a sensibilizar os
moradores, a partir daí podemos fortalecer a confiança e
interdependência. Desta forma, podem-se criar mapas que
identificam as características positivas da comunidade e
estabelecer novas parcerias, dando-lhes a oportunidade de
fazer novos projetos ou ao detectar aspectos negativos a
serem resolvidos na comunidade, também procurar
alternativas mais viáveis para solucioná-los ou minimizálos.
Já que a maioria dos entrevistados tem interesse
em participar de projetos de ações que beneficiem a
comunidade, mas ainda não participa com frequência. E
ainda, segundo a avaliação dos moradores entrevistados a
atuação da associação de moradores tem conceito regular.
Sem dúvidas, com uma melhor organização e
estruturação desta associação pode-se vislumbrar uma
melhor articulação para conhecer e estimular os
comunitários no sentido de uma maior participação junto a
entidade representativa do bairro, e assim articular, com
maior propriedade e respaldo da maioria dos comunitários,
melhorias em vários serviços apontados, como mais
importantes, junto ao poder público, como por exemplo:

2561

melhoria na qualidade do serviço de saúde, no
abastecimento de água e segurança pública.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SANTA INES
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15004473
EMEIF SANTA INES
Infantil e Ensino Fundamental
ORIXIMINÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
A comunidade do Lago do Flexal é constituída
por 47 famílias cadastradas entre negros, brancos e índios.
A mesma limita-se a leste com a fazenda do Senhor
Antônio Paternostro, ao norte com o Rio Trombetas e
Lago do Batata, a Oeste com a fazenda do senhor Naum.
O serviço de saúde da comunidade é feito através do
agente de saúde local, tendo a colaboração de palestrantes,
funcionários do Hospital de Porto Trombetas (Pró- Saúde).
A comunidade possui uma escola de Educação Infantil e
Ensino Fundamental Santa Inês, e três igrejas, sendo uma
católica e duas Evangélicas, um barracão comunitário, três
micro sistemas de abastecimento de água e três grupos
geradores de energia.
A escola de Educação Infantil e
Ensino
Fundamental Santa Inês foi construída pelos próprios
moradores da comunidade e fundada no dia 09 de março
de 1973, funcionando em uma simples casa de palha. Hoje
o prédio conta com uma estrutura de oito salas, uma
biblioteca, uma sala de professores e um banheiro, uma
sala que funciona a diretoria, uma secretaria, uma copa,
uma cozinha, um deposito de alimento, uma sala de
almoxarifado, dois banheiros masculinos e dois femininos,
um para os funcionários e duas áreas cobertas.
Atualmente a escola atende uma clientela de
245 alunos, distribuídos em 11 turmas, em 2 turnos, sendo
7 pela manhã e 4 pela tarde, sendo que o horário de
funcionamento no primeiro turno é das 08:00 ás 12:00
horas e no 3º turno é das 14:00 ás 18:00 horas. O quadro
de funcionário é constituídos de 8 professores, 1 diretora, 1
secretário, 1 agente de alimentação, 2 duas agentes de
zeladoria e 10 barqueiros todos os profissionais
relacionados são qualificados.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
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Quanto ao acondicionamento do lixo das
residências, 89,5% dos comunitários o guardam em
recipientes abertos e 10,5% acondicionam o em recipiente
fechados. A maioria dos moradores 97,4% declarou que o
lixo é queimado, apenas 2,6% disseram que enterram o
lixo gerado na residência. Um dado interessante sobre a
questão do destino do lixo, é que segundo a maioria dos
comunitários há serviço de coleta seletiva na comunidade
(63,2%), e que na maioria das residências 63,2% o serviço
de coleta passa 2 vez por semana, embora 36,8% dos
entrevistados afirmem que este serviço não existe na
comunidade. O fato de a coleta seletiva ser citada pode ter
sido um erro na compreensão da pergunta, pois ao ser
questionado sobre o destino final dos resíduos gerados na
residência, a maioria respondeu que o lixo é queimado
(97,4%) ou enterrado por 2,6%.
Porém quanto ao
reaproveitamento dos resíduos considerados lixo, a maioria
dos moradores (73,7%) disse reaproveitar ou fazer seleção
do lixo, destes 76,7% reaproveitam o lixo do quintal para
adubo, enquanto 23,3% reaproveitam os dejetos de animais
também para produção de adubo.
Quanto ao abastecimento de água no domicílio,
todos declararam tem o abastecimento água na residência a
partir do microssistema comunitário (poço artesiano). Com
relação ao tipo de tratamento da água, todos os moradores
consultados consomem água clorada.
O tipo de sanitário ou banheiro que a maioria das
residências (97,4%) corresponde a rede comunitária e
2,6% dos entrevistados declarou ter rede de esgoto do tipo
sumidouro.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, notamos que os
moradores que tem apenas o ensino fundamental
incompleto correspondem a maioria (68,4%) dos
entrevistados e estudaram até o ensino fundamental são
representados pelo percentual de 13,2%, enquanto que
7,9% terminaram o ensino médio, e com o mesmo
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percentual (7,9%) tem ensino superior incompleto, já 2,6%
representam os que não sabem ler/escrever. Sendo que a
maioria dos entrevistados declarou ter estudado em escolas
públicas 92,1%, e com o mesmo percentual de 2,6% os que
estudaram em escola da rede privada ou que cursaram
SESI/SENAI/SENAC ou os que não frequentaram
nenhuma escola.
Saúde
Na maioria das famílias (51%) os comunitários
relataram casos de verminoses nos últimos meses, 14,3%
dos domicílios houve casos de diarreia neste período de
tempo, embora em 10,2% dos domicílios não houve casos
de doença, mas ainda em 8,2% houve doenças respiratória,
4,1% houve casos de viroses ou problemas de coração, e
ainda em 2,0% das famílias foram observados problemas
ósseos ou diabetes ou gastrite. Em casos de doença na
família, a maioria dos comunitários recorre ao hospital
privado (65,8%), já 28,9% disseram que recorrem ao
Hospital municipal e somente 5,3% recorrem ao posto de
saúde. Na opinião dos moradores o atendimento de saúde é
avaliado com conceito bom para a maioria 65,7%, regular
para 21,1% dos entrevistados, e 5,3% representa o
percentual de moradores que consideram o serviço ruim ou
inexistente e, somente 2,6% não souberam avaliar o
atendimento de saúde da comunidade.
Já os serviços de atendimento aos portadores de
necessidades especiais, todos os moradores consultados
consideram o serviço inexistente. Quanto à avaliação da
assistência social, a maioria dos entrevistados 63,2%
considera regular, mas para 36,8 este serviço não existe.
Habitação
Quanto ao tempo de residência na comunidade,
notamos que a maioria dos entrevistados (52,6%) mora na
comunidade a mais de 10 anos, 34,2% moram entre 5 a 10
anos, 10,5% residem nesta comunidade de 1 a 5 anos e
somente 2,6% tem tempo de residência menor que um ano.
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Notamos que a maioria 97,4% não tem nenhum
documento que lhe confere vínculo ao terreno das
residências e somente 2,6% possuem documentos
referentes aos terrenos. Todas as residências possuem
terrenos de terra firme.
A maioria dos moradores 92,1% possui casa
própria, 5,3% representam os comunitários que moram em
casas cedidas e apenas 2,6% moram em casas alugadas. A
casa da maioria dos entrevistados é de madeira 97,4% e
somente 2,6% são de madeira.
Transporte
Quanto aos meios de transporte utilizados pelos
comunitários, 48% dos moradores consultados utilizam
canoa/bajara ou descolocam-se a pé, já 4,0% utilizam
barca/balsa/lancha.
Meio ambiente
Quanto ao abastecimento de água, a maioria dos
moradores considera o serviço bom (92,1%), mas 5,3%
acham regular este serviço, o conceito ruim foi dado por
2,6% dos entrevistados. Sobre a questão da urbanização
das ruas, todos os comunitários consultados disseram que o
serviço não existe.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Quanto a renda das famílias, a maioria (63,2%)
recebe menos de um salário mínimo mensal ou vivem com
renda ocasional, 23,7% ganham entre 1 a 2 salários
mínimos mensais, enquanto 10,5% tem renda de 2 a 3
salários mínimos mensais, e ainda 2,6% dos moradores
que relataram receber entre 3 a 5 salários mínimos no mês.
Quanto à origem da renda, grande parte dos comunitários
(57,9%), trabalha como profissionais autônomos, enquanto
que 23,7% são trabalhadores de órgãos públicos, com o
mesmo percentual de 5,3%, trabalham em empresa privada
ou recebem aposentadoria pública ou recebem auxílio
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financeiro de programas sociais, e em menor percentual
2,6% os que trabalham no mercado informal.
Segurança Pública
O serviço de segurança pública é considerado
inexistente para todos os entrevistados.
Cidadania
Dos moradores participantes da pesquisa 97,4%
afirmaram gostar de morar na comunidade, 2,6% dizem
gostar parcialmente. E na opinião da maioria 81% a
convivência entre os moradores é boa, enquanto que
18,4% acham essa convivência satisfatória. Quanto à
atuação da associação de moradores a maioria 44,7%
afirma ser regular, embora 21,1% declarou que a atuação
da associação de moradores é ruim, 18,4% consideram
boa, mas para 7,9% esta atuação inexiste, e o mesmo
percentual (7,9%) representa os moradores que souberam
conceituar a atuação da associação.
Quanto à frequência na participação em
ações na comunidade, grande parte dos entrevistados
declara que, a maioria das vezes participa (57,9%),
enquanto que 36,8% disseram que as vezes participam, e
somente 5,3%
nunca participaram de ações na
comunidade. A maioria dos moradores consultados 94,7%
disse que participariam de projetos que beneficiem a
comunidade, já 5,3% representa os comunitários que
responderam que talvez participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados 73,7% a
qualidade do ensino o item mais relevante, 21,1%
consideram o atendimento de saúde, e ainda 5,3% acham
que o mais importante é a oferta de cursos de qualificação
profissional na comunidade.
A maioria dos moradores consultados 89,5%
considera a melhoria do abastecimento de água o item
mais importante, 10,5% considera o serviço de coleta de
lixo é o item mais relevante.
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A limpeza de ruas e terrenos representa o
aspecto mais relevante para a maioria dos moradores
entrevistados (78,9%), 13,2% acham que o item mais
importante é a segurança pública, 5,3% acham a
programação cultural e 2,6% presença de áreas de lazer e
esporte.
Quanto aos aspectos prioritários avaliados, a
preservação de rios e lagos representa é o item mais
relevante para 63,2%, enquanto que a manutenção de áreas
verdes é o item mais importante para 18,2% dos
comunitários, 15,8% dos entrevistados consideram a
qualidade do ar mais relevante e apenas 2,6% disseram
que o aspecto mais relevante seria praias e balneários.
Para a maioria dos moradores entrevistados
(78,9%) a atuação social das igrejas representa o item de
maior relevância, enquanto que para 13,2% consideram
uma maior importância para as cooperativas de trabalho,
5,3% consideram uma maior importância para programas
sociais e a associação de moradores é o item mais
importante para somente 2,6% dos comunitários.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
Quanto ao local de trabalho, nesta escola a
maioria dos docentes são mulheres (66,7%) de faixa etária
variando entre 18 a 50 anos, sendo que a maior parte
possui vínculo permanente (66,7%), apresentando os
concursados 2 a 10 anos e os demais 2 a 10 anos de
serviço. A maioria leciona nas séries iniciais e finais (40%
cada) do ensino fundamental e o restante uniformemente
distribuído nos demais. Os que labutam as séries iniciais
todos atuam na educação geral, já os que lecionam nas
séries finais a maioria (50%) ensinam matemática e os
demais são distribuídos em outras disciplinas.
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Com relação aos aspectos de formação e
motivação, a maioria dos professores está cursando uma
graduação (80%), sendo a maior parte (66,7%) do tipo
licenciatura plena. Em relação a instituição 75% cursam
em unidades federais, sendo que 80% estuda de forma
presencial. Todos participaram de curso de formação
continuada, a partir de oferta da iniciativa pública
municipal, sendo todos no formato presencial. Informaram
que os conhecimentos teóricos e práticos adquiridos
durante a formação são: plenamente adequado e adequado
(50% cada).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação (100% muito importante); 2º) Falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município, falta de recursos financeiros (66,7%
muito importante); 3º) Falta de comunicação e divulgação
dos cursos na escola, falta de compromisso institucional
com a formação docente (66,7% importante); 4º) Falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(33,3% muito importante); 5º) Falta de vontade e
motivação pessoal (33,3% importante); 6º) Falta de tempo
em função de composição de carga horária em duas ou
mais escolas (25% importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Melhoria do desempenho profissional (100% muito
importante); 2º) Temáticas novas e/ou diversificadas
(100% importante); 3º) Interesse pessoal; 4º) Oferta de
equipamentos de apoio (computador, internet, kits de
formação etc.) (83,3% muito importante); 5º) Melhoria de
função/salário na escola (66,7%); 6º) Oferta de eventos
(cursos, palestras, workshops etc.) na sua área de interesse
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(66,7% muito importante); 7º) Incentivo por parte da
Secretaria de Educação (50% muito importante).
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, principalmente em leitura e
interpretação (40%), seguido de informática, língua
portuguesa e TIC’s com 20% cada, a maioria (60%) julgou
não estar apto a participar de curso de educação continuada
à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios, Interesse dos
alunos, bom desempenho dos alunos, salas de aula
adequadas (100% muito importante); 2º) Tempo destinado
à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
melhores salários, qualificação e atualização de conteúdos
específicos, número adequado de alunos em sala de aula,
atuação em processo de gestão participativa, trabalhar em
um só local (83,3% muito importante); 3º) Articulação
entre alunos, professores e gestores (66,7% muito
importante); 4º) Possibilidade de assumir cargos
administrativos (66,7% importante); 5º) Diálogo com
outros professores sobre questões da disciplina (50%
muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno
(expresso pelo professor) segue a escala de importância:
1º) Convívio social, Articulação dos conteúdos e a sua
relação com a realidade socioambiental e cultural,
facilidade de acesso a contextos informais e de lazer,
estímulo da família, estímulo docente e relação professoraluno, salas de aula adequadas (100% muito importante);
2º) Programas e/ou projetos dirigidos aos alunos,
integração dos espaços de cidadania Escola-Comunidade,
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, facilidade de deslocamento para a escola
(83,3% muito importante); 3º) Facilidade de acesso a
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informações via internet, acesso a fontes bibliográficas
variadas, merenda escolar (66,7% muito importante); 4º)
Maior inclusão social (50% muito importante); 5º)
Metodologia de ensino voltada para a memorização de
conteúdos (33,3% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem todos os professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
que todos as incorporam em suas aulas, todos também
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
temas indicados têm, em escala de densidade de utilização:
Pluralidade cultural (20%), saúde (20%), ética (16%),
meio ambiente (16%), trabalho e consumo (16%) e
orientação sexual (12%). São trabalhados integrados aos
conteúdos disciplinares, em parceria com outras
disciplinas, sendo que na escala de associação de
densidade da associação temos: Ciências, História
(18,5%), Matemática, Estudos Amazônicos, Geografia,
Português (14,8%), Física (3,7%). Os professores
afirmaram não trabalhar temas transversais em parceria
com outras instituições. O curioso é que 66,7% dos
entrevistados alegou desconhecer o projeto político
pedagógico da escola e 50% afirmaram que ele contempla
os temas transversais, sendo sexualidade (33,3%),
pluralidade cultural (33,3%) e meio ambiente (33,3%) os
temas mais mencionados. A maioria (80%) afirmou que os
temas trabalhados em eventos escolares são orientados
pela transversalidade, sendo desenvolvido o tema por
disciplina específica (50%) e multidisciplinarmente (50%).
Todos se sentem motivados em participar desses eventos, e
a maioria dos alunos sempre estaria motivada a participar
(83,3% alta), principalmente na seguinte escala de
prioridade: 1º) problemas ambientais globais (aquecimento
global, extinção de espécies, etc.) (83,3% importante); 2º)
doenças sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e
drogas (66,7% muito importante); 3º) meio ambiente da
região (floresta amazônica, biodiversidade), problemas
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ambientais locais (desmatamento, enchentes, lixo,
endemias, etc), saúde do corpo e saúde mental, violência
sexual (pedofilia, exploração sexual, etc)
(66,7%
importante); 4º) bem estar social (família, religião,
preconceito, etc), saúde (doenças crônicas, câncer,
diabetes, hipertensão, etc), cultura globalizada (hip hop,
funk, grafite, etc.), cultura regional (música, dança, festas,
literatura, etc), línguas locais (oriundas das famílias
linguísticas tupi-guarani, jê, karib) (50% importante); 5º)
Questões étnicas (indígenas, quilombolas, etc), esportes e
lazer (33,3% importante); 6º) Vestuário e veículos (83,3%
regular); 7º) violência (doméstica, escolar, gangues, etc)
(66,7% regular); 8º) Equipamentos tecnológicos e
eletrônicos (50% regular). No contexto escolacomunidade, 42,9% afirmaram que a orientação sexual é o
tema mais importante para se trabalhar transversalmente.
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. Foi mencionada também uma brinquedoteca
como parte da infraestrutura pedagógica existente na
escola. Como não existe laboratório de ciências, todas as
questões relacionadas a ele não foram respondidas.
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
suficiente (83,3%), mas, que 83,3% acha adequado, bem
como suficiente seu espaço físico (50%), muito embora a
maioria (60%) tenham respondido sobre a não adequação
do espaço físico. Assim, para seu mobiliário todos julgam
insuficientes e inadequados (83,3%).
Que as instalações não são suficientes (87,3%), e
nem adequadas (83,3%). Sua manutenção não é suficiente
e também não adequada (83,3%). Que não dispõem de
computadores suficientes (100%), mas, aqueles
disponíveis não são adequados (100%). A maioria afirmou
não dispor de climatização (66,7%). O acervo existente é
parcialmente adequado (50%) para atender sua disciplina e
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que a maioria dos títulos são distribuídos nessa ordem:
Literatura infantil (23,1%), Literatura brasileira (19,2%),
Livros didáticos (19,2%), Literatura juvenil (7,7%),
Jornais e revistas (7,7%). Que a biblioteca e a sala de
leitura são usadas pelos alunos como apoio ao estudo de
sua disciplina (100%).
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (80%) categoricamente serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Secretaria Municipal de
Educação (60%) e utilizados pelos professores (83,3%).
Além destes, revistas e jornais também são utilizados pelos
docentes no preparo das atividades de ensino e eventos
escolares (40%) e que têm como critério principal
empregado para a adequação dos conteúdos (27,8%). O
fato de contribuírem em sua maior parte (66,7%) para o
alcance dos objetivos propostos para a sua disciplina
(66,7%) e reforçam em sua maioria (66,7%) a metodologia
de ensino centrada na memorização e oferecerem questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos
(66,7%), bem como parcialmente ricos em relação ao
conteúdo e a apresentação (50%), privilegiam parcialmente
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (66,7%) e estão parcialmente defasados em
relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem (83,3%), muito embora, estimulem a
multidisciplinaridade (50%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (66,7%) e, desta forma,
incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (66,7%) e aprofundam os conteúdos
trabalhados em sala de aula (66,7%), mas, não contemplam
a realidade e os elementos culturais locais (50%), porém,
estão adequados às orientações curriculares oficiais
(83,3%).
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PLANO DE AÇÃO
As ações propostas têm por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade do Lago Flexal,
localizado na Zona rural do município de Oriximiná-Pará.
Vimos que um dos principais anseios converge para ações
no sentido de um Fortalecimento da Associação de
Moradores da Comunidade, a fim de melhorar sua atuação
e garantir uma maior interação com os comunitários, como
também
para
que
ele
seja um
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de ser um
exercício de cidadania, pois pode promover a organização
social que conduz de forma coletiva a defesa da melhoria
da qualidade de vida dos moradores.
Promover palestras ou orientações para estimular
essa organização a capacitar-se e a sensibilizar os
moradores, pois com isso podemos fortalecer a confiança e
interdependência. Desta forma, podem-se criar mapas que
identificam as características positivas de cada bairro e
estabelecer novas parcerias, dando-lhes a oportunidade de
fazer novos projetos ou ao detectar aspectos negativos a
serem resolvidos na comunidade, também procurar
alternativas mais viáveis para solucioná-los ou minimizálos.
Sem dúvidas, com uma melhor organização e
estruturação desta associação pode-se vislumbrar uma
melhor articulação para conhecer e estimular os
comunitários no sentido de uma maior participação junto a
entidade representativa do bairro, e assim articular, com
maior propriedade e respaldo da maioria dos comunitários,
melhorias em vários serviços apontados, como mais
importantes, junto ao poder público, como por exemplo:
melhoria na qualidade do serviço de saúde, no
abastecimento de água e segurança pública.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto ao acondicionamento do lixo das
residências, 79,1% dos comunitários o guardam em
recipientes abertos, enquanto que 20,9% acondicionam o
lixo em recipientes fechados. A maioria dos moradores
declarou que o lixo é queimado (86,7%), mas 12,7%
enterram o lixo, e ainda 0,6% jogam direto na mata.
Segundo todos os moradores não há serviço de coleta
seletiva
na
comunidade.
Porém
quanto
ao
reaproveitamento dos resíduos considerados lixo, a maioria
dos moradores (96,2%) disse que não reaproveita ou faz
seleção do lixo, apenas 3,8% reaproveitam o lixo, destes
66,7% reaproveitam o lixo do quintal para adubo e 33,3%
reaproveitam os plásticos.
Quanto ao abastecimento de água no domicílio,
92,4% declarou que tem o abastecimento água na
residência a partir da coleta água de rios ou igarapés, 3,8%
através do microssistema comunitário (poço artesiano), e
ainda 3,8% tem poço doméstico. Com relação ao tipo de
tratamento da água, 93,7% dos moradores consultados
consomem água clorada, o percentual 3,3% de moradores
tem água filtrada, enquanto que 3,1% não realizam
nenhum tratamento na água que consomem e ainda 0,6%
ferve a água para o consumo.
O tipo de sanitário ou banheiro, em todas as
residências o sanitário encontra-se fora das residências, e o
esgoto do banheiro ou sanitário de 98,6% das residências
visitadas é despejado a céu aberto ou vala, sendo que
apenas 1,4 % tem esgoto do tipo fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade notamos que a maioria
dos entrevistados tem apenas o ensino fundamental
incompleto (71,9%), 16,1% os que não sabem ler/escrever,
10% sabem ler/escrever, mas não frequentaram escola,
8,8% concluíram o ensino fundamental, já 3,6% dos
moradores entrevistados tem ensino médio completo ou
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incompleto, e ainda 1,5% tem ensino superior incompleto.
Sendo que todos os entrevistados declararam ter estudado
em escolas públicas.
Saúde
Segundo os comunitários, na maioria das
famílias (46,4%) não houve casos de doenças nos últimos
12 meses, mas em 10,9% dos domicílios houve casos de
diarreias, 9,5% corresponde aos domicílios onde houve
casos de verminoses no período, em 6,4% ocorreram casos
de malária, e em 5,9% dos domicílios ocorreram viroses.
Em casos de doença na família, a maioria dos comunitários
recorre ao posto de saúde (49,7%), já 34,3% disseram que
recorrem ao hospital público e 14% ao hospital privado.
Na opinião da maioria dos moradores (51,6%) o
atendimento de saúde é considerado bom, para 30,6% tem
conceito regular, 12,5% dos moradores consultados
declararam que o serviço não existe, e para apenas 5,1%
dos entrevistados o serviço é considerado ruim.
Já os serviços de atendimento aos portadores de
necessidades especiais, a maioria (32,7%) considera o
serviço regular, para 29,5% o serviço é bom, mas 21,2% o
serviço não existe, o percentual de 16% representa os que
consideraram ruins e ainda 0,6% não souberam responder.
Quanto à avaliação da assistência social, também a maioria
(55,4%) declarou que é regular, 22,3% afirmam que o
serviço é inexistente, mas o percentual de 10,8%
representa os que avaliaram como bom, 8,8%
consideraram ruim, e em menor percentual 2,7% não
souberam avaliar.
Habitação
Quanto ao tempo de residência na comunidade,
notamos que a maioria dos entrevistados (92%) mora na
comunidade a mais de 10 anos, 5,6% residem nesta
comunidade de 5 a 10 anos, 1,9% moram entre 1 a 5 anos,
e somente 0,6% tem tempo de residência menor que um
ano.
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Notamos que a maioria 99,4% não tem nenhum
documento que lhe confere vínculo ao terreno das
residências, somente 0,6% não souberam responder. As
maiorias das residências estão em terrenos de terra firme
(88%), 5,7% estão em áreas inundáveis, 5,1% responderam
outros, e somente 1,3% estão em terrenos sujeitos a terras
caídas.
A maioria dos moradores possuem casa própria
(99,4%) e 0,6% representam os comunitários que moram
em casas cedidas. A casa da maioria dos entrevistados é de
madeira 58,6%, 38,9% moram em casas de alvenaria, e
apenas 1,9% tem residência construída em palheira.
Observamos ainda que 58,6% dos moradores
consultados tem energia elétrica em suas residências,
portanto 41,4% não possui tal serviço.
Transporte
Quanto aos meios de transporte utilizados pelos
comunitários, 87,7% dos moradores consultados utilizam
canoa, já 11,2% deslocam-se a pé na comunidade, e
somente 0,6 % usam outros serviços de transporte.
Meio ambiente
Quanto ao abastecimento de água, a maioria dos
moradores (80,1%) declarou que o serviço não existe, mas
12,2% consideram o serviço regular, mas para 5,1% este
serviço é considerado bom, e 2,6% acham o serviço ruim.
Sobre a questão da urbanização das ruas, a
maioria dos comunitários consultados (99,4%) disse que o
serviço não existe, mas para 0,6% o serviço é ruim.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Quanto a renda das famílias, a maioria (42,5%)
ganham entre 1 a 2 salários mínimos mensais, 36,6%
recebem menos de um salário mínimo mensal, 13,1%
recebem de 2 a 3 salários, 5,6% declararam não ter renda,
e somente 2,6% recebem entre 3 a 5 salários mínimos
mensais. Quanto à origem da renda, grande parte dos
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comunitários (31,3%), trabalha em empresas privadas ou
responderam outros, 13,6% recebem aposentadoria
pública, 9,5% recebem auxílio financeiro de programas
sociais, 6,1% trabalham no serviço informal, 4,8% são
trabalhadores de órgãos públicos, e ainda 3,4% são
profissionais autônomos.
Segurança Pública
O serviço de segurança pública é considerado
inexistente para a maioria dos entrevistados (92,8%), mas
para 3,3% o serviço é considerado bom e o mesmo
percentual de moradores 2% acha o serviço regular ou
ruim.
Cidadania
A maioria dos moradores participantes da
pesquisa (94,9%) afirma gostar de morar na comunidade.
E na opinião da maioria 61,5% a convivência entre os
moradores é boa, enquanto que 37,8% acham essa
convivência satisfatória e ainda 0,6% considera ruim.
Quanto à atuação da associação de moradores, a maioria
declarou que essa atuação inexiste (60,5%), porém 31,2%
consideram regular, 5,9% consideram na ruim e apenas 7%
acham a atuação boa, 1,3% não souberam responder a
questão.
Quanto à frequência na participação em ações na
comunidade, grande parte dos entrevistados declara que às
vezes participa (54,5%), enquanto que 40,7% disseram que
a maioria das vezes participam, e somente 4,9% nunca
participaram de ações na comunidade. A maioria dos
moradores consultados (70,7%) disse que participariam de
projetos que beneficiem a comunidade, já 17,8% disseram
que não participariam de ações na comunidade e 11,5%
representa os comunitários que responderam que talvez
participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (50,8%) o
atendimento de saúde é o item mais relevante, mas 42,6%
consideram a qualidade de ensino mais relevante, 3,3%
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acham mais importante cursos de qualificação profissional,
o serviço de atendimento ao portador de necessidades ou a
assistência social é o item mais importante para 1,6%.
Segundo os moradores consultados (70,7%)
acham a coleta de lixo é mais relevante, mas para 19,7% o
abastecimento de água é o item mais importante para
comunidade, 9,8% acham que o serviço de transporte
coletivo tem maior importância, e em menor percentual
0,6% representa os que consideram mais importante à
urbanização das ruas.
A maioria dos entrevistados (61,4%) acha que o
item mais importante é a programação cultural, já para
26,9% a presença de áreas de lazer e esporte representa o
aspecto mais relevante, mas para 7,6% a segurança pública
é mais relevante, e apenas 4,1% acham mais importante a
limpeza de ruas e terrenos.
Quanto aos aspectos prioritários avaliados, para
a maioria (45,5%), a qualidade do ar é mais importante, já
para 29,9%, a presença de áreas verdes representa maior
relevância, para 14,3% dos entrevistados os rios e lagos
representam o item mais relevante, e para apenas 10,4%
dos comunitários consultados, a arborização das ruas é
mais relevante.
A maioria dos entrevistados (57,3%) declarou
que a presença de cooperativas de trabalho representa o
item de maior relevância, já 30,6% consideram mais
importante a atuação social das igrejas, para 5,7% o mais
importante seria projetos sociais, 2,9% consideram a
importância de projetos sociais, enquanto que para 1,9% a
associação de moradores representa o item de maior
relevância, 1,3% acham os movimentos sociais mais
importantes, e somente 0,6% consideram a importância de
clubes e quadras de eventos.
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PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
Quanto ao local de trabalho: nesta escola a
maioria dos docentes são homens (70%) de faixa etária
variando entre 18 a 40 anos, sendo que a maior parte é
contratada (70%), apresentando estes 2 a 10 anos
trabalhando a partir de contrato (83,3%) e os concursados
possuem de 2 a 10 anos de serviço. Todos lecionam nas
séries iniciais do ensino fundamental. A maioria (75%)
atuam em turmas multi-seriadas. A maioria (80%) não
possui outra atividade na escola e também não lecionam
em outras escolas.
Com relação aos aspectos de formação e
motivação, as maiorias dos professores estão cursando
uma graduação (87,5%), sendo a maior parte (87,5%) do
tipo licenciatura plena, distribuídos em cursos de
matemática e física (71,4%) e pedagogia (28,6%). Em
relação a instituição todos cursam em unidades federais e
de forma presencial. Quanto a formação continuada a
maioria (70%) respondeu que nunca participou de cursos
de capacitação, os demais (30%) participaram em
instituição pública municipal de forma presencial e
consideraram inadequados (55,6%) aos programas das
disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (50% muito importante); 2º) Falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município, falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (75% importante); 3º) falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de
compromisso institucional com a formação docente, falta
de vontade e motivação pessoal (50% importante); 4º) falta
de programas de incentivos por parte das secretarias de
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educação (33,3% muito importante); 5º) falta de tempo em
função de composição de carga horária em duas ou mais
escolas, falta de possibilidades operacionais em função da
distância (50% indiferente).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Melhoria de função/salário na escola (90% muito
importante); 2º) Interesse pessoal (80% muito importante);
3º) Melhoria do desempenho profissional (60%
importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (50% importante); 5º) oferta de eventos (cursos,
palestras, workshops, etc.) na sua área de interesse,
temáticas novas e/ou diversificadas (70% regular); 6º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (66,7% regular).
A metade dos professores manifestou o desejo
pela oferta de cursos visando um melhor desempenho de
suas atividades de ensino, principalmente em computação
(100%), a maioria (90%) julgou estar apto a participar de
curso de educação continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Melhores salários,
interesse dos alunos, salas de aula adequadas, trabalhar em
um só local (90% muito importante); 2º) articulação entre
alunos, professores e gestores, bom desempenho dos
alunos, qualificação e atualização de conteúdos
específicos, número adequado de alunos em sala de aula,
atuação em processo de gestão participativa (80% muito
importante); 3º) possibilidade de assumir cargos
administrativos (70% muito importante); 4º) tempo
destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos
e práticos (70% importante); 5º) Recursos didáticos para
programar
práticas,
inclusive
laboratório
(50%
indiferente).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue a
escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e sua
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relação com a realidade socioambiental e cultural,
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação
professor-aluno, merenda escolar, salas de aula adequadas
(90% muito importante); 2º) convívio social, programas
e/ou projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino
voltada para a memorização do conteúdo, integração dos
espaços de cidadania escola-comunidade, maior inclusão
social, facilidade de acesso a informação via internet,
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer,
aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, facilidade de deslocamento para a escola
(80% muito importante); 3º) Acesso a fontes bibliográficas
variadas (50% indiferente).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a maioria dos professores (70%) afirmam não
ter recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina e aqueles que receberam incorporaram em
suas aulas e trabalham algum tema transversal em sua
disciplina. Como temas indicados têm, em escala de
densidade de utilização: Ética (33,3%), Saúde (33,3%) e
Pluralidade cultural, Meio ambiente, Orientação sexual
(11,1% cada). São trabalhados integrados aos conteúdos
disciplinares, em parceria com outras disciplinas, sendo
que na escala de associação de densidade temos: Ciências
(27,3%), Geografia e História (18,2%) e Matemática,
Estudos Amazônicos, Português e Educação Física (9,1%
cada). Os professores afirmaram não trabalhar temas
transversais em parceria com outras instituições. O curioso
é que todos os entrevistados alegou desconhecer o projeto
político pedagógico da escola, e por conta disso, não
sabem se ele contempla os temas transversais. A maioria
(62,5%) afirmou que os temas trabalhados em eventos
escolares são orientados pela transversalidade, sendo que
todos desenvolvem o tema por disciplina específica. A
maior parte (77,8%) sente-se motivados em participar
desses eventos, e a maioria dos alunos sempre estaria
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motivado a participar (77,8% muito alta), principalmente
na seguinte escala de prioridade: 1º) Violência (doméstica,
escolar, gangues, etc.) 2º) meio ambiente da região
(floresta
amazônica,
biodiversidade),
problemas
ambientais locais (desmatamento, enchentes, lixo,
endemias, etc.), problemas ambientais globais, cultura
regional (música, dança, festas, literatura, etc.), saúde do
corpo e saúde mental, bem estar social (família, religião,
preconceitos, etc.), (70% muito importante); 3º) doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas
(66,7% muito importante); 4º) Saúde (doenças crônicas,
câncer, diabetes, hipertensão, etc.) (60% muito
importante); 5º)questões étnicas (indígenas, quilombolas,
etc.) (60% importante); 6º) violência sexual (pedofilia,
exploração sexual, etc.), equipamentos tecnológicos e
eletrônicos, cultura globalizada (hip hop, funk, grafite,
etc.), (66,7% pouco importante); 7º) vestuário e veículos
(62,5% pouco importante); 8º) profissão, renda e emprego,
línguas locais (oriundas das famílias tupi-guarani, jê,
karib) (50% muito importante). No contexto escolacomunidade os principais temas mencionados como
importantes para serem trabalhados transversalmente
foram: cultura, meio ambiente, cultura regional,
pluralidade cultural (25% cada).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (80%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
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didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
adequado (83,3%), composto principalmente de: literatura
infantil (20%), literatura juvenil (20%), literatura de
autores regionais (20%), livros didáticos (20%), livros
paradidáticos (20%), jornais e revistas (20%). A maior
parte (83,3%) afirmou que os alunos não utilizam a
biblioteca como apoio aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (90%) categoricamente serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Secretaria Municipal de
Educação (66,7%) e utilizados pelos professores (88,9%).
Além destes, outros livros são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares (40%)
e que têm como critério principal empregado para a
adequação dos conteúdos (62,5%). O fato de contribuírem
em sua maior parte (80%) para o alcance dos objetivos
propostos para a sua disciplina, reforçam em sua maioria
(63,6%) a metodologia de ensino centrada na memorização
e oferecerem questões problematizadoras e estimulantes à
curiosidade dos alunos (80%), mas, não são ricos em
relação ao conteúdo e a apresentação (60%), privilegiam
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (80%) e estão defasados em relação à dinâmica
dos processos de ensino e aprendizagem (70%), muito
embora, estimulem a multidisciplinaridade (80%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (80%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(80%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (60%), aprofundando os conteúdos
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trabalhados em sala de aula (80%), mas, não contemplam a
realidade e os elementos culturais locais (50%), porém,
estão adequados às orientações curriculares oficiais (60%).
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas têm por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Último
quilombo, localizada no Rio Erepecuru na Zona rural do
município de Oriximiná-Pará.
Sendo que a comunidade pertence a zona rural
distante da sede do município, apresenta inúmeras
carências em vários aspectos: saneamento, saúde,
segurança dentre outros. Porém, o abastecimento de água
representa uma prioridade para a comunidade, por isso o
plano de ação visa intervenções que possam melhorar o
sistema de abastecimento de água na comunidade.
As ações iniciais a curto e médio prazo para
melhorias no abastecimento de água:
- Promover a manutenção dos microssistemas de
abastecimentos de água via poços artesianos comunitários
já instalados na comunidade.
- Aumentar o número de poços artesianos
construídos na área para atender mais famílias na
comunidade.
- Alternativamente instalar sistemas de captação
direta ou por sistema de bombeamento, individuais,
diretamente dos lagos, igarapés, rios e nascentes, com
posterior tratamento, para atende maior número de
comunitários.
Estas ações podem ser articuladas através da
Associação de Moradores do Bairro, pois reivindicações
coletivas organizadas e legitimas tem um impacto
considerável para alavancar soluções de curto e médio
prazo. Sendo que a associação de moradores representa
uma
entidade
que
atua
como
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de representar
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uma possibilidade de exercitar a cidadania, pois pode
promover a organização social que conduz de forma
coletiva a defesa da melhoria da qualidade de vida dos
moradores.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Santa Maria Goretti, 71,4% das
pessoas questionadas responderam não usufruir de coleta
de lixo, 14,3% disseram ser boa , 9,5% disseram ser
regular e 4,8% afirmaram ser ruim, com isso, o destino dos
resíduos produzidos e não coletados – de acordo com as
respostas – é 100% têm seu lixo coletado por serviços de
limpeza.
Água:
Segundo
os
entrevistados,
o
abastecimento é feito por micro abastecimento, poço
artesiano (57,1%); rio açude, lago, igarapé ou nascente
(38,1%) e 4,8% são abastecidos por poço domestico. Com
relação às formas de tratamento são utilizadas pelos
entrevistados: filtragem (47,6%); sem tratamento (42,9%)
e filtrada (9,5%).
Esgoto: 95,2% afirmam não existir rede de
esgoto e e 4,8% julgam ser bom, nisto, 100% utiliza
sumidouro.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
61,9%, seguida dos que não sabem ler e escrever (14,3%);
os que possuem ensino médio incompleto (4,8%) e os que
possuem ensino superior completo (4,8%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
verminoses (32,4%), diarreia (24,3%) dos casos; doenças
respiratórias (10,8%); viroses (8,1%), outras doenças não
especificadas (5,4%); dengue; problemas ósseos ou/de
articulação e diabetes (2,7% cada). Ressalta-se que o
percentual de 5,4% disse não ter havido ocorrência de
nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
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As declarações mostram que 47,6% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 47,6% recorrem
às farmácias e 4,8% recorrem a postos de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 66,7% dos
entrevistados consideram regular; 14,3% bom e afirmam
não existir atendimento (cada); e 4,8% afirmam ser ruim.
Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
90,5% dos entrevistados declararam ser inexistente e
9,5%afirmam ser regular.
Quando questionados sobre a assistência social,
90,5% dos entrevistados testemunharam não existir; e
9,5% julgaram ser regular. Outro dado de avaliação foi à
qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
76,2% consideraram regular; 19% consideram este item
bom e 4,8%o julgam ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 52,4% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno e 47,6% não possuem.
Questionados sobre as características do terreno, 100% dos
entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 100%
responderam própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
85,7% usam canoa/ bajara e 14,3% andam a pé.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 66,7% relatam que o
abastecimento de água é regular; bom (14,3%cada)
afirmam não existe e 4,8% consideram ruim.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
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Analisando os gráficos, percebe-se que em
85,7% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 9,5%
responderam que 3 ou mais trabalham e 4,8% responderam
que apenas 1 menor trabalha. Quanto à renda familiar,
66,7% recebem menos de 1 salário mínimo e 33,3%
possuem renda de 1 a 2 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
consideram a segurança pública inexistente. Tais dados
fornecem base para a inferência de que há ocorrência de
violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 100% disseram que sim, isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 47,6% responderam que participam às vezes,
42,9% participa na maioria das vezese 9,5% nunca
participam das atividades. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 95,2% participariam e 4,8% não
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (76,2%) o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde e para
23,8% o item mais importante é a qualidade de ensino.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 71,4% consideram as áreas de
lazer/esportes; 19% segurança pública e 9,5%
programação cultural. Também foram questionados sobre
o que consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias/balneários, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 52,4%
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consideram mais importantes as áreas verdes; 28,6%
consideram rios e lagos e 19% a qualidade do ar.
PLANO DE AÇÃO
- Construir estação de tratamento de esgoto;
- Implantar Plano Municipal de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos;
- Implantar nas escolas o programa de educação
ambiental;
- Criar sistema de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas;
- Criar cooperativas de catadores de lixo
reciclável;
- Elevar a porcentagem de domicílios atendidos
com água potável;
- Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivar programas como educação de jovens
e adultos (EJA);
- Oportunizar o atendimento em saúde à
população
- Criar postos de saúde, hospitais e unidades de
pronto atendimento (UPA)
- Criar programas de inclusão social;
- Melhorar a infraestrutura das escolas visando
melhoria na qualidade do ensino;
- Aumentar o acervo das bibliotecas nas escolas
públicas;
- Incentivar a formação continuada;
- Construir creches.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SANTA TEREZINHA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15004600
EMEIF SANTA TEREZINHA
Ensino Fundamental
ORIXIMINÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
comunidade de Santa Terezinha, Lago do
Axipicá, é constituída por 64 família cadastradas. A
mesma limita-se a leste ao norte com o Rio Médio
Trombetas, o serviço de saúde da comunidade é feito pelo
agente de saúde local. A comunidade não dispõe de muitas
opções de lazer, tendo apenas o campo de futebol
comunitário com que podem contar para as atividades
esportivas. A comunidade possui uma escola de Educação
Infantil e Ensino Fundamental Santa Terezinha, uma
igreja, um barracão, um abastecimento de água micro
sistema, um grupo gerador de energia. É considerada uma
comunidade de classe baixa.
A escola da comunidade dispõem de ensino para
Educação Infantil e Ensino Fundamental, foi inaugurada
em 1986 com intuito de receber apenas a clientela para o
Ensino Infantil, mas no ano de 1990 passou a atender a
clientela de ensino fundamental e tornou-se escola de
Educação Infantil e Ensino Fundamental. A escola não
dispõe de muitas opções de lazer, tendo apenas o campo de
futebol comunitário com que podem contar para as
atividades esportivas e sua equipe docente e demais
funcionários é composta por 09 (nove) Professores, 01
(uma) Secretaria, 01(uma) Gestora 04(quatro) Auxiliares
de Serviços Gerais, 03(três) Barqueiros, 01(um) Motorista,
totalizando 19 funcionários.
Atualmente, a Escola Santa Terezinha tem
construção em alvenaria em terreno próprio, possui
09(nove) salas de aula, 01(uma) secretaria, 01(uma) sala
de professores, 01(uma) sala de leitura, 01(uma) cozinha,
01(um) banheiro para funcionários, 02(dois) banheiros
femininos, 02(dois) banheiros masculinos, 01(um)
banheiro para alunos com necessidades especiais, ora
necessitando de reparo e pintura geral. A eletricidade
funciona com motor e gerador da comunidade, os
equipamentos imobiliários: 01(uma) televisão, 01(um)
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DVD, 01(um) computador, 01(uma) máquina de Xerox,
01(um) microssistema e 01(um) computador.
Segundo a gestora da escola está funciona com
Ensino Fundamental de Jardim a 9º neste ano com 136
(cento e trinta e seis) alunos regularmente matriculados
neste ano de 2014, sendo que funciona no horário
intermediário. Vale ressaltar que a escola dispõe de terreno
para construção da quadra poliesportiva coberta para que
os alunos possam fazer a educação física.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto ao acondicionamento do lixo das
residências, 100% dos comunitários o guardam em
recipientes abertos. A maioria dos moradores 87,8%
declarou que o lixo é queimado, apenas 12,2% disseram
que enterram o lixo gerado na residência. Segundo todos
os moradores não há serviço de coleta seletiva na
comunidade. Porém quanto ao reaproveitamento dos
resíduos considerados lixo, a maioria dos moradores
(91,8%) disse que não reaproveita ou faz seleção do lixo,
apenas 8,2% reaproveitam o lixo, destes 100%
reaproveitam o lixo do quintal para adubo.
Água: Quanto ao abastecimento de água no
domicílio, 58,2% declarou que tem o abastecimento água
na residência a partir do microssistema comunitário (poço
artesiano), porém 41,8% coletam água de rios ou igarapés.
Com relação ao tipo de tratamento da água, a maioria
70,1% os moradores consultados consomem água clorada,
mas 28,9% não realizam nenhum tratamento, ainda 1% dos
moradores filtram a água que consomem.
Esgoto: O tipo de sanitário ou banheiro, em
todas as residências visitas o esgoto do banheiro ou
sanitário é despejado a céu aberto ou vala.
Educação (escolaridade)
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Quanto à escolaridade notamos, que a maioria
dos entrevistados tem apenas o ensino fundamental
incompleto (69,8%), 9,3% estudaram até o ensino
fundamental, enquanto que 8,1% terminaram o ensino
médio, e o mesmo percentual (4,7%) representa os que têm
ensino médio incompleto e os que não sabem ler/escrever,
os que têm ensino superior completo são 2,3% e os que
têm o ensino superior incompleto são 1,2%. Sendo que
todos os entrevistados declararam ter estudado em escolas
públicas.
Saúde
Na maioria das famílias (31,9%) os comunitários
relataram casos de verminoses nos últimos 12 meses,
13,8% dos domicílios houve casos de diarreia ou doenças
respiratórias, neste período de tempo, embora em 12,1%
dos domicílios não houve casos de doença, mas ainda em
9,5% das residências houve viroses, em 8,6% houveram
problemas ósseos, em 3,4% das famílias foram observados
casos de dengue e problemas de coração e ainda os casos
de ocorreram em 2,6% e diabetes em apenas 0,9% das
famílias visitadas. Em casos de doença na família, a
maioria dos comunitários recorre ao hospital público
(70,3%), já 20,8% disseram que recorrem ao posto de
saúde, 6,9% procuram o agente comunitário de saúde e
somente 1,0% recorrem a curandeiros/benzedeiras ou ao
farmacêutico. Na opinião da maioria dos moradores o
atendimento de saúde é avaliado com conceito ruim
(55,7%), regular para 29,9% dos entrevistados, e 7,2%
representa o percentual de moradores que consideram o
serviço inexistente, já para 6,2% o serviço é bom, e
somente 1% não soube avaliar o atendimento de saúde da
comunidade.
Já os serviços de atendimento aos portadores de
necessidades especiais, a maioria considera o serviço ruim
(53,2%), para 23,4% dos moradores consultados o serviço
é inexistente, 21,3% não souberam responder e somente
2,1% acham o serviço regular. Quanto à avaliação da
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assistência social, a maioria dos entrevistados 55,4%
considera ruim, mas para 41,1% este serviço não existe e
ainda 3,6% dos entrevistados não souberam responder.
Habitação
Quanto ao tempo de residência na comunidade,
notamos que a maioria dos entrevistados (89,8%) mora na
comunidade a mais de 10 anos, 5,1% moram entre 1 a 5
anos, 4,2% residem nesta comunidade de 5 a 10 anos e
somente 1% tem tempo de residência menor que um ano.
Notamos que a maioria 90,8% não tem nenhum
documento que lhe confere vínculo ao terreno das
residências, 7,1% possuem documentos referentes aos
terrenos (destes 28,9% tem título de afloramento e 71,4%
possui cadastro de área rural- CAR), e ainda 2% não
souberam responder. Todas as residências possuem
terrenos de terra firme.
A maioria dos moradores 85,7% possui casa
própria, 13,3% representam os comunitários que moram
em casas cedidas e apenas 1% respondeu outros. A casa da
maioria dos entrevistados é de madeira 81,3%, 16,1%
moram em casas de palheira, e somente 2,7% são de
alvenaria.
Transporte
Quanto aos meios de transporte utilizados pelos
comunitários, 42,8% dos moradores consultados utilizam
canoa/bajara, 19,5% descolocam-se a pé, já 14,0% utilizam
carroça, 10,7% usam bicicleta, 5,1% responderam outros
(destes 83,3% usam rabeta e 16,7% barco), 3,7% utilizam
carro, 3,3% utilizam moto e apenas 0,9% utilizam cavalo
com meio de transporte.
Meio ambiente
Quanto ao abastecimento de água, a maioria dos
moradores considera o serviço regular (40,2%), mas para
38,1% este serviço não existe, mas 20,6% acham bom, o
conceito ruim foi dado por 1% dos entrevistados. Sobre a
questão da urbanização das ruas, todos os comunitários
consultados disseram que o serviço não existe.
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Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Quanto a renda das famílias, a maioria (79,4%)
recebe menos de um salário mínimo mensal ou vivem com
renda ocasional, 20,6% ganham entre 1 a 2 salários
mínimos mensais. Quanto a origem da renda, grande parte
dos comunitários (52,5%), trabalha como profissionais
autônomos, enquanto que 38,3% recebem auxílio
financeiro de programas sociais, 3,7% são trabalhadores de
órgãos públicos, e em menor percentual de 5,6%, recebem
aposentadoria pública.
Segurança Pública
O serviço de segurança pública é considerado
inexistente para 64,3% dos entrevistados e o percentual de
35,7% considera o serviço ruim.
Cidadania
Todos os moradores participantes da pesquisa
afirmaram gostar de morar na comunidade. E na opinião
da maioria 68,4% a convivência entre os moradores é boa,
enquanto que 30,6% acham essa convivência satisfatória e
1% acha que é ruim. Quanto à atuação da associação de
moradores, todos declararam que atuação é inexiste.
Quanto a frequência na participação em ações na
comunidade, grande parte dos entrevistados declara que as
vezes participa (81,6%), enquanto que 17,3% disseram que
as maiorias das vezes participam, e somente 1% nunca
participaram de ações na comunidade. A maioria dos
moradores consultados (99%) disse que participariam de
projetos que beneficiem a comunidade, já 1% representa os
comunitários que responderam que não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados 62,2%, o
atendimento de saúde é o item mais relevante, 27,6%
acham que o mais importante é a oferta de cursos de
qualificação profissional na comunidade, enquanto que
5,1% acham a assistência social, 3,1% acham mais

2599

relevante a presença de creches e somente 2% referem a
qualidade do ensino como item mais relevante.
A maioria dos moradores consultados 47,4%
considera a melhoria do abastecimento de água o item
mais importante, 38,1% considera o serviço de transporte
coletivo, a coleta de lixo é o item mais relevante para 9,3%
dos moradores, a urbanização é relevante para 4,1% e
apenas 1% responderam que o mais importante é o serviço
de rede de esgoto.
A segurança pública representa o aspecto mais
relevante para a maioria dos moradores entrevistados
(61,2%), 26,5% acham que o item mais importante é a
programação cultural, 10,2% acham a presença de áreas de
lazer e esporte e apenas 2% consideram mais importante à
limpeza de ruas e terrenos.
Quanto aos aspectos prioritários avaliados, os
rios e lagos representam é o item mais relevante para
63,3%, 21,4% dos entrevistados consideram mais relevante
à manutenção de áreas verdes, enquanto que o item mais
importante para 15,3% dos comunitários é a qualidade do
ar.
Para a maioria dos moradores entrevistados
(78,9%) projetos sociais representam o item de maior
relevância, enquanto que para 25% consideram uma maior
importância para a atuação social das igrejas, as
cooperativas de trabalho ou a associação de moradores são
itens mais importantes para 18,5% e somente 2,2% dos
comunitários consideram uma maior importância para a
presença de clubes e quadras de eventos.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
Quanto ao local de trabalho, nesta escola todos
os docentes são mulheres de faixa etária variando entre 31
a 40 anos 55,5%, todos com vínculo concursado na sua
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maioria, apresentando 6 a 10 anos (50%) e os demais 2 a 5
anos de serviço (44,4%). A maioria leciona nas séries
finais do ensino fundamental (63,6%) e o restante
uniformemente distribuído nos demais. Os que são lotados
nas series finais estão distribuídos uniformemente nas 10
disciplinas consultadas.
Quanto a formação e motivação, todos os
professores tem graduação, sendo 85% incompleta em
licenciatura plena, 83,3% destes em Instituições públicas.
Todos participaram de curso de formação continuada,
sendo que 64,3% a partir de oferta da iniciativa pública
Federal, sendo que todos no formato presencial. A maioria
(50%) afirmou que os conteúdos teóricos e práticos
adquiridos em sua formação são adequados.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação (50% muito importante); 2º) Falta de vontade e
motivação pessoal (40% muito importante); 3º) Falta de
recursos financeiros (50% muito importante). 4º) Falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola (40%
regular); 5º) Falta de compromisso institucional com a
formação docente (50% muito importante); 6º) Falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município (40% muito importante); 7º) Falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(40% muito importante); 8º) Falta de tempo em função de
composição de carga horária em duas ou mais escolas
(50% indiferente).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Melhoria do desempenho profissional (80% muito
importante); 2º) Melhoria de função/salário na escola (60%
muito importante); 3º) Oferta de eventos (cursos, palestras,
workshops etc.) na sua área de interesse (40% muito
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importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (90% muito importante); 5º) Interesse pessoal
(100% muito importante); 6º) Oferta de equipamentos de
apoio (computador, internet, kits de formação etc.) (50%
muito importante); 7º) Temáticas novas e/ou diversificadas
(40% importante).
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, especialização em matemática 21,4%
seguido de Psicopedagoga 14,3% e Português 14,3% e,
80% se julgaram aptos a participar de cursos de educação
continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Salas de aula adequadas
(90% muito importante); Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios, (80% muito
importante) número adequado de alunos em sala de aula
(80%muito importante), melhores salários, (60% muito
importante) articulação entre alunos, professores e
gestores, (50% importante) e atuação em processo de
gestão participativa (50% muito importante) 2º) Bom
desempenho dos alunos, (80% muito importante)
possibilidade de assumir cargos administrativos, (70%
importante) interesse dos alunos, (60% muito importante)
trabalhar em um só local (60% muito importante); Tempo
destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos
e práticos, (50% muito importante) 3º) Qualificação e
atualização em conteúdos específicos, (50% muito
importante) e, diálogo com outros professores sobre
questões da disciplina (50% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue a
escala de importância: 1º) Convívio social (90% muito
importante), integração dos espaços de cidadania EscolaComunidade (70% importante), e acesso a fontes
bibliográficas variadas (60%importante); 2º)Merenda
escolar (80% muito importante), estímulo docente e
relação professor-aluno (70% muito importante), estímulo
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da família (60% muito importante), expectativa de
melhoria de vida e trabalho com a formação escolar (50%
muito importante), programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos (40% muito importante), facilidade de
deslocamento para a escola (70% importante), metodologia
de ensino voltada para a memorização de conteúdos (60%
importante), facilidade de acesso a informações via
Internet (40% regular); 3º) Salas de aula adequadas (90%
muito importante), facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer (70% importante), aprendizado
por meio de atividades lúdicas e participativas (60%
importante), articulação dos conteúdos e sua relação com a
realidade socioambiental e cultural (50% importante); 4º)
Maior inclusão social (50%muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem na escola a maioria 80% dos professores
afirma ter recebido orientações oficiais para o ensino de
sua área/disciplina e 100% as incorporam em suas aulas,
incluindo temas transversais. Como temas indicados,
temos, em escala de densidade de utilização: Pluralidade
cultural (24,3%), meio ambiente (24,3%), saúde (18,9%),
ética (16,2%), sendo que na escala de densidade da
associação temos: 15% ciências, 15% matemática, 15%
história, seguidos de 13,3% português, 13,3% geografia,
sendo que 66,7% dos professores afirmaram não trabalhar
temas transversais em parceria com outras instituições; e
que 90% dos entrevistados conhecem o projeto político
pedagógico da escola e 100% afirmou que o mesmo
contempla os temas transversais. Os temas contemplados
são: 38,1% meio ambiente, 28,6% pluralidade cultural,
19% bem estar social.
Todos os professores afirmam aplicar os temas
transversais, como por exemplo, em eventos escolares de
integração, por disciplina especifica e que a maioria dos
alunos não está motivada a participar (90% baixa), na
seguinte escala de prioridade: esporte e laser, (80% muito
importante), profissão, emprego e renda (50% muito
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importante), cultura globalizada (50% muito importante),
cultura regional (45,5% muito importante), saúde (30%
importante), bem estar social (60% pouco importante),
violência doméstica (50% pouco importante), problemas
ambientais locais (60% regular), questões étnicas (60%
regular), meio ambiente regional (50% regular), problemas
ambientais globais (40% regular), violência sexual (40%
regular) vestuário e veículos (50% indiferente), língua
local (50% indiferente), equipamentos tecnológicos e
eletrônicos (50% indiferente), saúde do corpo e saúde
mental (40% indiferente).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. Como não existe laboratório de ciências, todas
as questões relacionadas a ele não foram respondidas.
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas têm por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade de Santa
Terezinha, Lago Axipicá, localizado na Zona rural do
município de Oriximiná-Pará.
Sendo que a comunidade está na zona rural
distante da sede do município, apresenta inúmeras
carências em vários aspectos: saneamento, saúde, dentre
outros. Porém, o abastecimento de água não atende 41,8%
dos comunitários, nestas comunidades rurais o
abastecimento de água se faz basicamente através de
microssistemas, nem sempre estão bem localizados, pois
muitas vezes servem apenas residências próximas à escola
ou posto de saúde, em número insuficiente para cobertura
das famílias da comunidade, por isso o plano de ação visa
intervenções que possam melhorar o sistema de
abastecimento de água na comunidade.
As ações iniciais a curto e médio prazo para
melhorias no abastecimento de água:
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- Promover a manutenção dos microssistemas de
abastecimentos de água via poços artesianos comunitários
já instalados na comunidade.
- Aumentar o número de poços artesianos
construídos na área para atender mais famílias na
comunidade.
- Alternativamente instalar sistemas de captação
direta ou por sistema de bombeamento, individuais,
diretamente dos lagos, igarapés, rios e nascentes, com
posterior tratamento, para atende maior número de
comunitários.
Estas ações podem ser articuladas através da
Associação de Moradores do Bairro, pois reivindicações
coletivas organizadas e legitimas tem um impacto
considerável para alavancar soluções de curto e médio
prazo. Sendo que a associação de moradores representa
uma
entidade
que
atua
como
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de representar
uma possibilidade de exercitar a cidadania, pois pode
promover a organização social que conduz de forma
coletiva a defesa da melhoria da qualidade de vida dos
moradores.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto ao acondicionamento do lixo das
residências, 79,1% dos comunitários o guardam em
recipientes abertos, enquanto que 20,9% acondicionam o
lixo em recipientes fechados. A maioria dos moradores
declarou que o lixo é queimado (86,7%), mas 12,7%
enterram o lixo, e ainda 0,6% jogam direto na mata.
Segundo todos os moradores não há serviço de coleta
seletiva
na
comunidade.
Porém
quanto
ao
reaproveitamento dos resíduos considerados lixo, a maioria
dos moradores (96,2%) disse que não reaproveita ou faz
seleção do lixo, apenas 3,8% reaproveitam o lixo, destes
66,7% reaproveitam o lixo do quintal para adubo e 33,3%
reaproveitam os plásticos.
Quanto ao abastecimento de água no domicílio,
92,4% declarou que tem o abastecimento água na
residência a partir da coleta água de rios ou igarapés, 3,8%
através do microssistema comunitário (poço artesiano), e
ainda 3,8% tem poço doméstico. Com relação ao tipo de
tratamento da água, 93,7% dos moradores consultados
consomem água clorada, o percentual 3,3% de moradores
tem água filtrada, enquanto que 3,1% não realizam
nenhum tratamento na água que consomem e ainda 0,6%
ferve a água para o consumo.
O tipo de sanitário ou banheiro, em todas as
residências o sanitário encontra-se fora das residências, e o
esgoto do banheiro ou sanitário de 98,6% das residências
visitadas é despejado a céu aberto ou vala, sendo que
apenas 1,4 % tem esgoto despejado em fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade notamos que a maioria
dos entrevistados tem apenas o ensino fundamental
incompleto (71,9%), 16,1% os que não sabem ler/escrever,
10% sabem ler/escrever, mas não frequentaram escola,
8,8% concluíram o ensino fundamental, já 3,6% dos
moradores entrevistados tem ensino médio completo ou
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incompleto, e ainda 1,5% tem ensino superior incompleto.
Sendo que todos os entrevistados declararam ter estudado
em escolas públicas.
Saúde
Segundo os comunitários, na maioria das
famílias (46,4%) não houve casos de doenças nos últimos
12 meses, mas em 10,9% dos domicílios houve casos de
diarreias, 9,5% corresponde aos domicílios onde houve
casos de verminoses no período, em 6,4% ocorreram casos
de malária, e em 5,9% dos domicílios ocorreram viroses.
Em casos de doença na família, a maioria dos comunitários
recorre ao posto de saúde (49,7%), já 34,3% disseram que
recorrem ao hospital público e 14% ao hospital privado.
Na opinião da maioria dos moradores (51,6%) o
atendimento de saúde é considerado bom, para 30,6% tem
conceito regular, 12,5% dos moradores consultados
declararam que o serviço não existe, e para apenas 5,1%
dos entrevistados o serviço é considerado ruim.
Já os serviços de atendimento aos portadores de
necessidades especiais, a maioria (32,7%) considera o
serviço regular, para 29,5% o serviço é bom, mas 21,2% o
serviço não existe, o percentual de 16% representa os que
consideraram ruim e ainda 0,6% não souberam responder.
Quanto à avaliação da assistência social, também a maioria
(55,4%) declarou que é regular, 22,3% afirmam que o
serviço é inexistente, mas o percentual de 10,8%
representa os que avaliaram como bom, 8,8%
consideraram ruim, e em menor percentual 2,7% não
souberam avaliar.
Habitação
Quanto ao tempo de residência na comunidade,
notamos que a maioria dos entrevistados (92%) mora na
comunidade a mais de 10 anos, 5,6% residem nesta
comunidade de 5 a 10 anos, 1,9% moram entre 1 a 5 anos,
e somente 0,6% tem tempo de residência menor que 1 ano.
Notamos que a maioria 99,4% não tem nenhum
documento que lhe confere vínculo ao terreno das
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residências, somente 0,6% não souberam responder. A
maioria das residências encontra-se em terrenos de terra
firme (88%), 5,7%estão em áreas inundáveis, 5,1%
responderam outros, e somente 1,3% estão em terrenos
sujeitos a terras caídas.
A maioria dos moradores possuem casa própria
(99,4%) e 0,6% representam os comunitários que moram
em casas cedidas. A casa da maioria dos entrevistados é de
madeira 58,6%, 38,9% moram em casas de alvenaria, e
apenas 1,9% tem residência construída em palheira.
Observamos ainda que 58,6% dos moradores
consultados tem energia elétrica em suas residências,
portanto 41,4% não possui tal serviço.
Transporte
Quanto aos meios de transporte utilizados pelos
comunitários, 87,7% dos moradores consultados utilizam
canoa, já 11,2% descolocam-se a pé na comunidade, e
somente 0,6 % usam outros serviços de transporte.
Meio ambiente
Quanto ao abastecimento de água, a maioria dos
moradores (80,1%) declarou que o serviço não existe, mas
12,2% consideram o serviço regular, para 5,1% este
serviço é considerado bom, e 2,6% acham o serviço ruim.
Sobre a questão da urbanização das ruas, a
maioria dos comunitários consultados (99,4%) disse que o
serviço não existe, mas para 0,6% o serviço é ruim.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Quanto a renda das famílias, a maioria (42,5%)
ganham entre 1 a 2 salários mínimos mensais, 36,6%
recebem menos de 1 salário mínimo mensal, 13,1%
recebem de 2 a 3 salários, 5,6% declararam não ter renda,
e somente 2,6% recebem entre 3 a 5 salários mínimos
mensais. Quanto à origem da renda, grande parte dos
comunitários (31,3%), trabalha em empresas privadas ou
responderam outros, 13,6% recebem aposentadoria
pública, 9,5% recebem auxílio financeiro de programas
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sociais, 6,1% trabalham no serviço informal, 4,8% são
trabalhadores de órgãos públicos, e ainda 3,4% são
profissionais autônomos.
Segurança pública
O serviço de segurança pública é considerado
inexistente para a maioria dos entrevistados (92,8%), mas
para 3,3% o serviço é considerado bom e o mesmo
percentual de moradores 2% acha o serviço regular ou
ruim.
Cidadania
A maioria dos moradores participantes da
pesquisa (94,9%) afirma gostar de morar na comunidade.
E na opinião da maioria 61,5% a convivência entre os
moradores é boa, enquanto que 37,8% acham essa
convivência satisfatória e ainda 0,6% considera ruim.
Quanto à atuação da associação de moradores, a maioria
declarou que essa atuação inexiste (60,5%), porém 31,2%
consideram regular, 5,9% consideram na ruim e, apenas
7% acham a atuação boa, 1,3% não souberam responder a
questão.
Quanto à frequência na participação em ações na
comunidade, grande parte dos entrevistados declara que às
vezes participa (54,5%), enquanto que 40,7% disseram que
a maioria das vezes participa, e somente 4,9% disseram
que nunca participaram de ações na comunidade. A
maioria dos moradores consultados (70,7%) disse que
participariam de projetos que beneficiem a comunidade, já
17,8% disseram que não participariam de ações na
comunidade e 11,5% representa os comunitários que
responderam que talvez participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (50,8%) o
atendimento de saúde é o item mais relevante, mas 42,6%
consideram a qualidade de ensino mais relevante, 3,3%
acham mais importantes cursos de qualificação
profissional, o serviço de atendimento ao portador de
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necessidades ou a assistência social é o item mais
importante para 1,6%.
Segundo os moradores consultados (70,7%)
acham a coleta de lixo é mais relevante, mas para 19,7% o
abastecimento de água é o item mais importante para
comunidade, 9,8% acham que o serviço de transporte
coletivo tem maior importância, e em menor percentual
0,6% representa os que consideram mais importante a
urbanização das ruas.
A maioria dos entrevistados (61,4%) acha que o
item mais importante é a programação cultural, já para
26,9% a presença de áreas de lazer e esporte representa o
aspecto mais relevante, mas para 7,6% a segurança pública
é mais relevante, e apenas 4,1% acham mais importante à
limpeza de ruas e terrenos.
Quanto aos aspectos prioritários avaliados, para
a maioria (45,5%), a qualidade do ar é mais importante, já
para 29,9%, a presença de áreas verdes representa maior
relevância, para 14,3% dos entrevistados os rios e lagos
representam o item mais relevante, e para apenas
10,4%dos comunitários consultados, a arborização das
ruas é mais relevante.
A maioria dos entrevistados (57,3%) declarou
que a presença de cooperativas de trabalho representa o
item de maior relevância, já 30,6% consideram mais
importante a atuação social das igrejas, para 5,7% o mais
importante seria projetos sociais, 2,9% consideram a
importância de projetos sociais, enquanto que para 1,9% a
associação de moradores representa o item de maior
relevância, 1,3% acham os movimentos sociais mais
importantes, e somente 0,6% consideram a importância de
clubes e quadras de eventos.
PEDEOP
Na Escola Santo Antonio, 2 professores foram
entrevistados, sendo duas (2). Todos professores situam-se
na faixa etária entre 41 e 50 anos. 100% dos professores
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são contratados. O tempo de atuação no ensino dos
entrevistados nesta escola mostra que todos os
entrevistados atuam de 16 a 20 anos.
Todos entrevistados lecionam no ensino
fundamental para as séries iniciais. 50% destes
entrevistados não possuem outra atividade na escola, além
do ensino.
Em relação à formação, 100% dos professores
possuem curso superior completo. Todos entrevistados
realizaram graduação em instituições públicas federais.
Dos entrevistados 100% participaram de programa de
formação continuada ou capacitação didática. E, dos 100%
que já participaram desses programas realizaram o mesmo
em instituição pública federal e na modalidade presencial.
Todos entrevistados consideraram os conhecimentos
teóricos e práticos adquiridos durante sua formação foi
adequado ao programa.
100% dos entrevistados desejam anseiam por
cursos que ofereça capacitação nas atividades de ensino.
Para compreender a motivação na docente,
diversos fatores foram classificados como de muita
importância pela maioria dos professores, como a
necessidade de recursos didáticos para execução de
práticas (100%), tempo destinado á disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (100%),
melhoria dos salários, articulação entre alunos, professores
e gestores, interesse dos alunos (com 100% cada) e
desempenho dos alunos (100%) e qualificação e
atualização de conteúdos específicos (100%) e sala de
aulas adequadas (100%).
Pela percepção dos professores, os fatores que
motivam os alunos, de importância são: convívio social
(100%), programas e/ou projetos dirigidos aos alunos
(100%), inclusão social (100%), acesso facilitado a
informações via internet (100%), aprendizado por meio de
atividades lúdicas (100%), estímulo da família (100%) e
facilidade do deslocamento à escola (100%).
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Dos 2 entrevistados, 100% conhecem o projeto
político-pedagógico de sua escola e 100% afirmam que ele
contempla o tema transversal. Onde o tema mais
contemplados na opinião dos entrevistados é Saúde (100%
cada). 100% dos entrevistados já trabalharam algum tema
transversal em sua disciplina, sendo 100% em temas da
área da saúde. A maioria dos entrevistados trabalham o
tema transversal integrado aos conteúdos disciplinares, e
nos eventos escolares de integração multidisciplinarmente.
E, segundo os entrevistados a motivação dos alunos para
participarem desses eventos é alta (100%). Quando
perguntados sobre o interesse dos alunos em relação a
temas diversos, os entrevistados apontaram como alto
interesse temas relacionados ao meio ambiente (100%) e
equipamentos tecnológicos e eletrônicos (100%). De
médio interesse temas como esporte e lazer (100%) e
problemas ambientais.
Na avaliação da pertinência do material didático,
100% considerou que o material é suficiente para o
aprendizado dos alunos. Como fator positivo, 100%
afirmaram
que
o
material
é
estímulo
da
multidisciplinaridade e estão adequados às orientações
curriculares oficiais.
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas têm por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Jamari,
localizada na zona rural do município de Oriximiná-Pará.
Sendo que a comunidade pertence a zona rural
distante da sede do município, apresenta inúmeras
carências em vários aspectos: saneamento, saúde,
segurança dentre outros. Porém, o abastecimento de água
representa uma prioridade para a comunidade, por isso o
plano de ação visa intervenções que possam melhorar o
sistema de abastecimento de água na comunidade.
As ações iniciais a curto e médio prazo para
melhorias no abastecimento de água:
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- Promover a manutenção dos microssistemas de
abastecimentos de água via poços artesianos comunitários
já instalados na comunidade.
- Aumentar o número de poços artesianos
construídos na área para atender mais famílias na
comunidade.
- Alternativamente instalar sistemas de captação
direta ou por sistema de bombeamento, individuais,
diretamente dos lagos, igarapés, rios e nascentes, com
posterior tratamento, para atende maior número de
comunitários.
Estas ações podem ser articuladas através da
Associação de Moradores do Bairro, pois reivindicações
coletivas organizadas e legitimas tem um impacto
considerável para alavancar soluções de curto e médio
prazo. Sendo que a associação de moradores representa
uma
entidade
que
atua
como
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de representar
uma possibilidade de exercitar a cidadania, pois pode
promover a organização social que conduz de forma
coletiva a defesa da melhoria da qualidade de vida dos
moradores.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto ao acondicionamento do lixo das
residências, 70,7% dos comunitários o guardam em
recipientes fechados e 29,3% acondicionam o em
recipiente aberto. A maioria dos moradores declarou que o
lixo da residência é queimado (97,6%), enquanto que
apenas 2,5% enterram os resíduos domésticos. Segundo os
comunitários entrevistados não há serviço de coleta
seletiva na comunidade. A maioria dos moradores (70,7%)
disseram não reaproveitar ou fazer seleção do lixo, dos que
reaproveitam (29,3%), 92,3% reaproveitam o lixo do
quintal para adubo e 29,3% reaproveitam os dejetos de
animais também como adubo.
Quanto ao abastecimento de água no domicílio
97,6 % declararam que o abastecimento água na residência
é feito a partir da coleta em rios ou igarapés, 2,4% dispõem
de poço artesiano doméstico e o mesmo percentual recebe
água a partir do poço artesiano comunitário. Todos os
moradores entrevistados consomem água clorada.
Na maioria das residências visitadas o banheiro
ou sanitário estão localizados fora da casa (97,6%) e 2,4%
estão dentro do domicílio. O esgoto dos sanitários na
maioria das residências (75,6%) é despejado em fossas
sépticas, 22% em sumidouros e ainda 2,4% são
direcionados para valas ou a céu aberto.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade notamos que, a maioria
dos moradores consultados tem apenas o ensino
fundamental incompleto (48,8%) os que declararam não
saber ler e nem escrever representam 17,1%, com o mesmo
percentual de 9,8% os moradores que ainda não
concluíram o ensino superior e os que não completaram o
ensino médio, enquanto os que sabem ler/escrever, mas
não frequentaram escola são 7,3%, 4,9% possuem o ensino
médio completo, e somente 2,4% tem ensino superior
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completo. Sendo que 100% dos entrevistados declararam
ter estudado em escolas públicas.
Saúde
Na maioria das famílias (56,4%) não houve
casos de doenças nos últimos 12 meses, mas em 25,6% das
residências ocorreram casos de viroses, 5,1% de problemas
de pele, enquanto que os casos de diarreia, problemas de
coração e ósseos, diabetes e malária apresentaram o
mesmo percentual de relatos pelos moradores 2,6%. Em
casos de doença na família, a maioria dos comunitários
recorre ao hospital público (61,7%%), enquanto que 34 %
dos moradores disseram que recorrem a benzedeiras ou
curandeiros e ainda 4,3% recorrem ao farmacêutico. Na
opinião da maioria dos moradores o atendimento de saúde
é considerado regular (63,4%), para 26,8% esse serviço é
considerado ruim, 7,3% afirmam que este serviço não
existe, e somente 2,4% acham o serviço bom.
Já os serviços de atendimento aos portadores de
necessidades especiais, a maior parte dos entrevistados
95% declara não existir e o mesmo percentual de 2,5%
acham o serviço ruim ou não souberam responder.
Quanto à avaliação da assistência social, todos
os entrevistados declararam que esse serviço não existe.
Habitação
Quanto ao tempo de residência na comunidade,
notamos que a maioria dos entrevistados (82,9%) mora na
comunidade a mais de 10 anos, 12,2% moram entre 5 a 10
anos, e somente 4,9% residem nesta comunidade entre 1 a
5 anos.
Notamos que 94% dos entrevistados não
possuem nenhum documento do terreno das residências,
enquanto que 6% possuem documentos referentes aos
terrenos. Dentre os que possuem a documentação do
terreno esta corresponde ao titulo coletivo. A maioria das
residências possuem terrenos em terra firme (85%) e
apenas 15% está situada em terras inundáveis.
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A maioria dos moradores 95% possui casa
própria, com o mesmo percentual 2,5% representam os
comunitários que moram em casas cedidas ou corresponde
à posse. A casa da maioria dos entrevistados é de madeira
(78%), embora 19,5% são construções de palha e apenas
2,5% são de alvenaria.
Transporte
Quanto aos meios de transporte utilizados pelos
comunitários, a maioria 91,1% utiliza bajara ou canoa, e
8,9% correspondem aos comunitários que usam rabeta.
Meio ambiente
Segundo a maioria dos moradores (68,3%), o
abastecimento de água não existe, mas para 14,6% este
serviço tem conceito regular, os moradores que
consideram o serviço bom correspondem a 12,2% e
somente 4,9% acham o serviço ruim. Sobre a questão da
urbanização das ruas, todos declararam que o serviço não
existe.
Quanto à presença de áreas verdes, a maioria
(95%) declara que essas áreas existem, porém 2,5% acham
que esse aspecto tem conceito regular bom, e o mesmo
percentual (2,5%) de moradores não souberam responder.
Já quanto à urbanização das ruas, todos declararam não
existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Quanto a renda das famílias, a maioria (46,3%)
recebe menos de 1 salário mínimo mensal ou vivem com
renda ocasional, enquanto que 39% ganham entre 1 a 2
salários mínimos mensais, 7,3% declaram não ter renda,
4,9% dos moradores consultados recebem entre de 2 a 3
salários mínimos por mês, e apenas 2,4% recebem entre 3
a 5 salários por mês. Quanto à origem da renda, 21,4% dos
comunitários recebem auxílio de programas sociais (100%
bolsa família), e o mesmo percentual 21,4% respondeu
outros (50% agricultor e 50% trabalham na prefeitura),
17,9% recebem aposentadoria pública ou são trabalhadores
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informais, e os trabalhadores autônomos ou os que
trabalham em empresas públicas ou privadas são
representados pelo percentual de 7,1% dos comunitários
entrevistados.
Segurança pública
O serviço de segurança pública é considerado
inexistente por 95% dos entrevistados, 2,5% não souberam
conceituar este item e 2,5% consideram o serviço regular.
Cidadania
Dos moradores participantes da pesquisa 97,6%
afirmaram que gostam de morar na comunidade, 2,4%
dizem gostar parcialmente. E na opinião da maioria 66% a
convivência entre os moradores é boa, mas para 34% é
considerada satisfatória. Quanto à atuação da associação
de moradores a maioria (92,6%) afirma não existir, embora
o mesmo percentual de moradores entrevistados (2,4%)
considera a atuação da associação boa, ruim ou não
souberam responder a questão.
Quanto a frequência na participação em ações na
comunidade, a maioria declara que nunca participa
(51,2%), enquanto que 26,8% disseram que as vezes
participam, e ainda 21,8% disseram que na maioria das
vezes participam. A maioria dos moradores consultados
70,7% disse que participariam de projetos que beneficiem
a comunidade, já 26,8% declararam que talvez
participassem e 2,5% representam os comunitários que
responderam que não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados 63,4%, a
melhoria na qualidade do atendimento de saúde representa
uma prioridade e 36,6% representam os moradores que
consideram mais importante à qualidade do ensino.
Quanto aos serviços considerados mais
importantes para os moradores, a maioria 75,6% considera
o transporte coletivo o item mais importante, mas para
24,4% o abastecimento de água é mais relevante.
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Para a maioria dos moradores entrevistados a
programação cultural é mais importante (70%), enquanto
que para 17,5% o item mais relevante é à presença de áreas
de lazer e esporte, 7,5% acham que o item mais importante
é a segurança pública, e apenas 5% dos entrevistados
acham à limpeza de ruas e terrenos.
Quanto aos aspectos prioritários avaliados, a
presença de áreas verdes é o item mais relevante para
51,2%, enquanto que, os rios e lagos são importantes para
31,7% dos comunitários, e a qualidade do ar representa o
item mais relevante para 17,1%.
Para
a
maioria
dos
moradores
entrevistados (31,7%), os movimentos sociais representam
o item de maior relevância, enquanto que 24,4%
consideram maior importância para a atuação social das
igrejas, já a associação de moradores é o item mais
importante para 21,9% dos comunitários, as cooperativas
de trabalho são mais importantes para 14,6% e programas
sociais para apenas 4,9%.
PEDEOP
Quanto ao local de trabalho, nesta escola, a
totalidade dos docentes são mulheres de faixa etária
variando entre 18 a 50 anos, concursados (57,1%) na sua
maioria, apresentando as concursadas 3,6 a 10 anos e as
demais 2 a 5 anos de serviço. A maioria leciona nas séries
iniciais e finais do ensino fundamental (2/3), com 1/3 na
educação infantil, todas na pré-escola. Os que labutam as
séries iniciais e finais atuam uniformemente em todos os
anos, em maioria, no ensino de matemática (18,2%), o
restante uniformemente distribuído nas demais disciplinas.
Nenhuma delas exerce outra atividade na escola e nem
ensinam em outras escolas.
Quanto aos aspectos de formação e motivação,
todos os professores tem ensino médio completo,
graduação, completa ou incompleta (28,6%), sendo que a
maioria (42,9%) não a cursou. Todos graduados em
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licenciatura plena, a cursaram, metade em instituição
pública federal (50%) metade em estadual (50%.), sempre
no formato presencial. A maioria (85,7%) participou de
curso de formação continuada, sendo que 100% a partir de
oferta da iniciativa pública municipal, sempre no formato
presencial, o que levou a totalidade afirmar que os
conteúdos teóricos e práticos adquiridos em sua formação
foram adequados.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º)Falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(85,7% importante); 2º) Falta de tempo em função de
composição de carga horária em duas ou mais escolas
(57,1% importante); 3º)Falta de recursos financeiros
(57,1% muito importante e 42,9% indiferente); 4º) Falta de
compromisso institucional com a formação docente, falta
de programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação, vontade e motivação pessoal (42,9% muito
importante e 42,9% indiferente); 5º) Falta de mecanismos
de cobrança, especialmente por parte do estado e
município (57,1% indiferente e 42,9% muito importante);
6º) Falta de comunicação e divulgação dos cursos na
escola (42,9% importante; 42,9% indiferente).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Melhoria do desempenho profissional (100% muito
importante);2º)Melhoria de função/salário na escola
(87,5% muito importante); 3º) Incentivo por parte da
Secretaria de Educação, Interesse pessoal (71,4% muito
importante); 4º) Oferta de equipamentos de apoio
(computador, internet, kits de formação etc.) (57,1% muito
importante e 42,9% importante); 5º) Oferta de eventos
(cursos, palestras, workshops etc.) na sua área de interesse
e temáticas novas e/ou diversificadas (57,1% importante e
42,9% muito importante).

2621

Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, principalmente em orientação sexual
(50%), seguido de meio ambiente (33,3%) e relações
humanas (16,7%) e, a maioria (75%) se julgou aptos a
participar de cursos de educação continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivamos professor
segue a escala de importância: 1º)número adequado de
alunos em sala de aula, interesse e bom desempenho dos
alunos, trabalhar em um só local e salas de aula adequadas
(100% muito importante), 2º)diálogo com outros
professores sobre questões da disciplina e articulação entre
alunos, professores e gestores, recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios (85,7% muito
importante).3º)qualificação e atualização em conteúdos
específicos, atuação em processo de gestão participativa,
melhores salários (57,1% importante e 42,9% muito
importante), tempo destinado à disciplina para trabalhar os
conteúdos teóricos e práticos (57,1% importante e 42,9%
muito importante), 4º) possibilidade de assumir cargos
administrativos, (42,9% pouco importante, indiferente
42,9%).
Quanto aos fatores que motivam o aluno
(expresso pelo professor) segue a escala de importância:
1º) Convívio social, acesso as fontes bibliográficas
variadas, integração dos espaços de cidadania EscolaComunidade (85,7% muito importante); 2º) Programas
e/ou projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino
voltada para a memorização de conteúdos, facilidade de
acesso a informações via Internet, expectativa de melhoria
de vida e trabalho com a formação escolar, estímulo da
família, estímulo docente e relação professor-aluno,
facilidade de deslocamento para a escola e, merenda
escolar (75% muito importante); 3º) Articulação dos
conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental e
cultural, salas de aula adequadas, facilidade de acesso a
contextos informacionais e de lazer, aprendizado por meio
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de atividades lúdicas e participativas (62,5% muito
importante); 4º) Maior inclusão social (50% muito
importante);
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem na escola a grande maioria (87,5%) dos
professores afirma ter recebido orientações oficiais para o
ensino de sua área/disciplina e que todos as incorporam em
suas aulas, incluindo temas transversais (87,5%). Como
temas indicados em escala de densidade de utilização:
Pluralidade cultural (29,4%), saúde (23,5%), ética
(23,5%), meio ambiente (11,8%) e orientação sexual
(11,8%). São trabalhados em separado dos conteúdos
disciplinares, mas, em parceria com outras disciplinas,
sendo que na escala de associação de densidade da
associação temos: Estudos Amazônicos e português (19%),
seguidas de ciências (14,3%), história (14,3%) e línguas
(14,3). Os professores afirmaram trabalhar temas
transversais em parceria com outras instituições, mas, não
citaram as disciplinas trabalhadas nessa parceria. O curioso
é que 50% dos entrevistados alegou desconhecer o projeto
político pedagógico da escola e 75% afirmou não saber se
ele contempla os temas transversais, inibindo
completamente a informação seguinte, sobre quais temas
seriam contemplados. No entanto, todos os professores
seguem afirmando aplicar os temas transversais, como por
exemplo, em eventos escolares de integração, de forma
multidisciplinar e que a maioria dos alunos sempre estaria
motivada a participar (75% muito alta), principalmente na
seguinte escala de prioridade: meio ambiente regional,
cultura globalizada (75% importante), língua local, cultura
regional, saúde, profissão, emprego e renda (62,5%
importante), equipamentos tecnológicos e eletrônicos,
problemas ambientais locais e globais, violência sexual,
saúde do corpo e saúde mental (50% muito importante),
vestuário e veículos, esporte e laser e questões étnicas
(50% importante), violência doméstica (37,5% muito
importante) e bem estar social (37,5% importante).
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Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. Como não existe laboratório de ciências, todas
as questões relacionadas a ele não foram respondidas.
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria que o seu acervo bibliográfico não é suficiente
(71,4%), mas, que são 100% adequados, bem como
suficiente seu o espaço físico (75% ), muito embora não
tenham respondido sobre sua adequação. Assim o foi para
o mobiliário (85,7 importante), e sua adequação (100%).
Que as instalações são suficientes (87,5%), mas, não
opinaram sobre sua adequação. Sua manutenção não é
suficiente (100% importante), mas 100% adequada. Que
não dispõem de computadores suficientes (87,5%), mas,
aqueles disponíveis são adequados (100%). A maioria
afirmou não dispor de climatização (87,5%). O acervo
existente é parcialmente adequado (62,5%) e que a maioria
dos títulos são livros didáticos (38,1%), mas não
informaram sobre a composição desse acervo. Que a
biblioteca e a sala de leitura são usadas pelos alunos como
apoio ao estudo de sua disciplina (100%).
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (100%) categoricamente serem adquiridos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Secretaria Municipal de
Educação (80%) e na sua maioria adotados pelos
professores (62,5%). Além destes, outros livros também
são utilizados pelos docentes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares (50%) e que têm como critério
principal para a escolha a apresentação dos conteúdos na
forma de imagens, gráficos, etc (45,5%). O fato de
contribuírem parcialmente (100%) para o alcance dos
objetivos propostos para a sua disciplina e reforçarem
parcialmente a metodologia de ensino centrada na
memorização
(66,7%)
e
oferecerem
questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos
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(100%), bem como, ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação, não privilegiam conhecimentos teóricos em
relação aos conhecimentos práticos (60%) e estão
parcialmente defasados em relação à dinâmica dos
processos de ensino e aprendizagem (66,7%), muito
embora estimulem parcialmente a multidisciplinaridade
(71,4%).
Os livros didáticos constituem fonte parcial
(85,7%) de leitura e informação para o aluno e, desta
forma, incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (85,7%), além de oferecer estratégias para
a pesquisa e aplicação desses conhecimentos (100%).
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas têm por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade do Abuí
Grande/zona rural, localizado no Lago Abuí, as margens
direita do Rio Trombetas a 130km (linha reta) da sede do
município de Oriximiná-Pará.
Sendo que a comunidade está na zona rural
distante da sede do município, apresenta inúmeras
carências em vários aspectos: saneamento, saúde, dentre
outros. Porém, o abastecimento de água nesta comunidade
é precário, apenas 2,4% dos entrevistados usam água do
poço artesiano comunitário, nestas comunidades rurais o
abastecimento de água se faz basicamente através de
microssistemas, nem sempre estão bem localizados, pois
muitas vezes servem apenas residências próximas à escola
ou posto de saúde, em número insuficiente para cobertura
das famílias da comunidade, por isso o plano de ação visa
intervenções que possam melhorar o sistema de
abastecimento de água na comunidade.
As ações iniciais a curto e médio prazo para
melhorias no abastecimento de água:
- Promover a manutenção dos microssistemas de
abastecimentos de água via poços artesianos comunitários
já instalados na comunidade.
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- Aumentar o número de poços artesianos
construídos na área para atender mais famílias na
comunidade.
- Alternativamente instalar sistemas de captação
direta ou por sistema de bombeamento, individuais,
diretamente dos lagos, igarapés, rios e nascentes, com
posterior tratamento, para atende maior número de
comunitários.
Estas ações podem ser articuladas através da
Associação de Moradores do Bairro, pois reivindicações
coletivas organizadas e legitimas tem um impacto
considerável para alavancar soluções de curto e médio
prazo. Sendo que a associação de moradores representa
uma
entidade
que
atua
como
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de representar
uma possibilidade de exercitar a cidadania pois pode
promover a organização social que conduz de forma
coletiva a defesa da melhoria da qualidade de vida dos
moradores.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto ao acondicionamento do lixo das
residências, 79,5% dos comunitários o guardam em
recipientes fechados, enquanto que 19,3% acondicionam o
lixo em recipientes abertos. A maioria dos moradores
declarou que o lixo é coletado (91,6%), enquanto que o
mesmo percentual de 3,6% depositam o lixo da residência
em caçambas ou jogam em terreno baldio, e ainda 1,2%
disseram que queimam o lixo doméstico. Quanto ao
reaproveitamento dos resíduos considerados lixo, a maioria
dos moradores (89,2%) disse que não reaproveita ou faz
seleção do lixo, apenas 10,8% reaproveitam o lixo, destes
66,7% reaproveitam o lixo do quintal para adubo, 22,2%
reaproveitam os plásticos, e ainda 11,1% reaproveitam os
vidros e metais.
Quanto ao abastecimento de água no domicílio,
97,6% declarou que tem o abastecimento água na
residência a partir da rede geral de distribuição, 1,2%
através do microssistema comunitário (poço artesiano), e
ainda 1,2% tem poço doméstico. Com relação ao tipo de
tratamento da água, 50,6% dos moradores consultados
consomem água clorada, 32,5% de moradores tem água
filtrada, mas 9,6% não realizam nenhum tratamento na
água que consomem, enquanto que 6% não souberam
responder e ainda 1,2% responderam outros.
O tipo de sanitário ou banheiro, em 65,1% as
residências o sanitário encontra-se dentro das residências,
enquanto que 24,1% encontram-se fora das casas e 10,8%
responderam utilizar outros lugares para as dejeções.
Quanto ao esgoto do banheiro ou sanitário em 62,7% das
residências visitadas o esgoto é do tipo fossa séptica,
enquanto que segundo 28,9% dos entrevistados despeja o
esgoto na rede geral, e como o mesmo percentual de
moradores que disseram que o esgoto vai para sumidouro
ou vai para céu aberto/ vala, e apenas 1,2% responderam
outros destinos para o esgoto do sanitário.
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Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade notamos, que a maioria
dos entrevistados tem o ensino médio completo (34,1%),
19,5% possuem o ensino fundamental incompleto, já
13,4% dos moradores entrevistados tem ensino médio
incompleto, 11,1% tem o ensino fundamental completo,
8,5% possuem o ensino superior completo, 7,3%
declararam que tem o ensino superior incompleto, 3,7%
sabem ler/escrever, mas não frequentaram escola, e ainda
2,4% responderam outros, e ainda 1,2% não sabem
ler/escrever. Sendo que 97,6% dos entrevistados
declararam ter estudado em escolas públicas, enquanto
1,2% estudaram em escola privada e 1,2% responderam
outros.
Saúde
Segundo os comunitários, na maioria das
famílias (21,1%) houve casos de diarreias, em 14,9% dos
domicílios não houve casos de doenças nos últimos 12
meses, em 13% das residências ocorreu casos de dengue, e
em 11% dos domicílios houve casos de viroses, 9,3%
corresponde aos domicílios onde houve casos de
problemas respiratórios, em 6,2% ocorreram problemas de
coração, e em 5,6% dos domicílios ocorreu diabetes, em
3,7% ocorreu verminoses ou problemas ósseos, 2,5%
ocorreu câncer, 1,9% corresponde aos domicílios onde
ocorreram problemas de pele, com o mesmo percentual de
1,2% corresponde as residências onde ocorreram doenças
mentais ou malária, e apenas 0,6% correspondem aos
relatos de hepatite ou HIV ou febre amarela nas
residências.
Em casos de doença na família, a maioria dos
comunitários recorre ao hospital público (62,7%), 27,7%
dos moradores entrevistados disseram que recorrem ao
posto de saúde, enquanto 7,2% recorrem ao médico do
plano de saúde e apenas 1,2% recorrem ao agente
comunitário de saúde. Na opinião da maioria dos
moradores (53%) o atendimento de saúde é considerado
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regular, enquanto que 33,7% disseram que o serviço é
ruim, e para 13,3% dos entrevistados o serviço é
considerado bom.
Já os serviços de atendimento aos portadores de
necessidades especiais, a maioria (34,9%) considera o
serviço é regular, para 26,5% o serviço é ruim, embora
22,9% representam os que não souberam responder, já
12% consideram este serviço inexistente, e apenas 3,6%
declararam que o serviço é bom. Quanto à avaliação da
assistência social, a maioria (42,2%) declarou ser regular,
25,3% afirmam que o serviço é ruim, mas o percentual de
15,8% representa os que não souberam responder,
enquanto que 10,8% avaliaram como bom, e em menor
percentual 6% os moradores que consideram o serviço
inexistente.
Habitação
Quanto ao tempo de residência na comunidade,
notamos que a maioria dos entrevistados (84,3%) reside
nesta comunidade a mais de 10 anos, 6% moram na
comunidade de 5 a 10 anos, o mesmo percentual de 6%
moram entre 1 a 5 anos, e somente 3,6% tem tempo de
residência menor que 1 ano.
Notamos que a maioria 73,5% tem algum
documento que lhe confere vínculo ao terreno das
residências, enquanto que 16,9% não tem nenhum
documento da propriedade, e ainda somente 9,6% não
souberam responder. Dos que declararam ter documento
de posse do terreno, observamos que 59,3% tem o título de
aforamento, enquanto que 18,5% possuem vínculo com o
terreno através das taxas de IPTU, já 11,1% possuem
recibo de compra e venda, e ainda com o mesmo
percentual de 3,7% os que têm título definitivo ou certidão
do terreno. A maioria das residências está em terrenos de
terra firme (97,6%), enquanto que com o mesmo
percentual de 1,2% dos moradores entrevistados possuem
terrenos em áreas passíveis a fenômenos de terras caídas
ou responderam outros.
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A maioria dos moradores possui casa própria
(83,1%), enquanto que 12% moram em casas cedidas, e
ainda 4,8% dos comunitários entrevistados moram em
residências alugadas. A casa da maioria dos entrevistados
é construída em alvenaria (80,7%), enquanto que 10,8%
moram em casas de madeira, e ainda 8,4% residem em
casas feitas de barro.
Transporte
Quanto aos meios de transporte utilizados pelos
comunitários, 26,6% destes deslocam-se a pé, já 25,4%
utilizam bicicleta, 15,8% utilizam moto, 14,7% usam
serviços de moto-táxi, 13% utilizam carro, 1,7% utilizam
balsa/barca/lancha pé, 1,1% utilizam canoa ou bajara,
somente 0,6 % usam serviços de Van ou Kombi, e o
mesmo percentual de 0,6% responderam outros.
Meio ambiente
Quanto ao abastecimento de água, o mesmo
percentual de 42,2% de moradores consultados declarou
que o serviço é considerado regular ou ruim, porém 14,5%
declararam que o serviço é bom, e somente 1,2% declarou
que o serviço não existe.
Sobre a questão da urbanização das ruas, a
maioria dos comunitários consultados (54,2%) disse que o
serviço é considerado bom, já para 22,9% dos moradores o
serviço é ruim, enquanto que 16,9% acham o serviço bom,
mas 6% declararam que o serviço não existe.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Quanto a renda das famílias, a maioria (49,4%)
recebem de 1 a 2 salários mínimos mensais, 19,3%
ganham menos de 1 salário mínimo mensal, enquanto que
13,3% declararam que recebem entre 2 a 3 salários
mínimos no mês, já o mesmo percentual de 7,2%
representa os que recebem entre 3 a 5 ou mais de 5 salários
mensais, e ainda 3,6% declararam não ter renda. Quanto à
origem da renda, grande parte dos comunitários
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entrevistados (36,1%) é autônoma, enquanto que 20,5%
recebem aposentadoria pública, 19,3% trabalham em
empresa pública, já 14,5% são empregados em empresa
privada, os que são trabalhadores informais, recebem
auxílio de programas sociais, recebem aposentadoria
privada e os que responderam outros são representados
pelo mesmo percentual de 2,4%.
Segurança Pública
O serviço de segurança pública é considerado
regular para a maioria dos entrevistados (42,2%), mas para
26,5% o serviço é considerado ruim, enquanto que 18,1%
dos moradores entrevistados acham o serviço bom, 9,6%
consideram o serviço inexistente, e ainda 3,6% dos
moradores consultados não souberam responder.
Cidadania
A maioria dos moradores participantes da
pesquisa (88%) afirma gostar de morar na comunidade, já
10,4% gostam parcialmente, e ainda 1,2% não gostam de
morar na comunidade. E na opinião da maioria 50,6% a
convivência entre os moradores é satisfatória, enquanto
que 45,8% acham a convivência boa, mas para 3,6% a
convivência na comunidade é ruim. Quanto à atuação da
associação de moradores, a maioria declarou que essa
atuação é boa (28,6%), porém 26,5% consideram regular,
24,1% consideram na ruim, 14,5% dos entrevistados não
souberam responder, e apenas 6% acham a atuação
inexistente.
Quanto à frequência na participação em
ações na comunidade, grande parte dos entrevistados
declara que às vezes participa (48,2%), enquanto que
32,5% disseram que nunca participam, e somente 19,3%
participam na maioria das vezes de ações na comunidade.
A maioria dos moradores consultados (37,3%) disse que
não participaria de projetos ou ações que beneficiassem a
comunidade, já 36,1% disseram que participariam e 26,5%
representam os comunitários que talvez participassem de
ações em benefício da comunidade.
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Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (80,7%) o
atendimento de saúde é o item mais relevante, 6%
consideram a qualidade de ensino mais relevante, para
4,8% a oferta de cursos de qualificação profissional é mais
importante, o mesmo percentual de moradores (3,6%)
consideram os itens mais relevantes, o serviço de
atendimento ao portador de necessidades ou a presença de
creches, e ainda 1,2% consideram mais importante o
serviço de assistência social.
A maioria dos moradores consultados (77,1%)
acha que o serviço de abastecimento de água é o item mais
importante para comunidade, já 12% disseram que o
serviço de coleta de lixo é mais relevante, mas para 6% a
urbanização das ruas é considerada o item mais relevante,
e ainda o serviço de rede de esgoto é mais importante para
4,8% dos moradores entrevistados.
A maioria dos entrevistados (72,3%) acha a
segurança pública o aspecto mais relevante, já 16,9% acha
mais importante a limpeza de ruas e terrenos, enquanto que
o mesmo percentual, de 7,2% considera o item mais
importante, presença de áreas de lazer e esporte, e somente
3,6% consideram a programação cultural mais relevante.
Quanto aos aspectos prioritários avaliados, para
a maioria (54,2%), a qualidade do ar representa o item
mais relevante, já para 14,5% a conservação de rios e lagos
representa maior relevância, já 13,3% acham mais
importante presença de áreas verdes, para 12% dos
entrevistados consideram a relevância da arborização das
ruas, e ainda 6% acham mais relevante, as praias e
balneários.
O mesmo percentual de entrevistados (21,7%)
declarou considerar maior importância à atuação da
associação de moradores ou a presença de projetos sociais
na comunidade, já para 20,5% a atuação social das igrejas
presença representa o item de maior relevância, 18,1%
consideram mais importante à presença de cooperativas de
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trabalho, para 8,4% acham os movimentos sociais mais
importantes, enquanto que 6% acham mais importante a
presença de bibliotecas, e apenas 3,6% consideram a
importância de clubes e quadras de eventos.
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas têm por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Santa Luzia,
localizada na zona urbana do município de OriximináPará.
Vimos que os principais anseios convergem para
ações prioritárias visando a melhoria na qualidade do
abastecimento de água e melhoria na qualidade da
segurança, além da melhoria na qualidade do atendimento
de saúde, porém observamos também que à atuação da
associação de moradores foi considerada o item de maior
relevância para a maioria dos moradores entrevistados.
Neste sentido, o plano de ação visa o
Fortalecimento da Associação de Moradores do Bairro,
afim de, melhorar sua atuação e garantir uma maior
interação com os comunitários, como também para que
ele seja um instrumento de conscientização e mobilização
em defesa dos direitos dos comunitários, além de ser um
exercício de cidadania, pois pode promover a organização
social que conduz de forma coletiva a defesa da melhoria
da qualidade de vida dos moradores.
Promover palestras ou orientações para estimular
essa organização a capacitar-se e a sensibilizar os
moradores, pois com isso podemos fortalecer a confiança e
interdependência. Desta forma, podem-se criar mapas que
identificam as características positivas do bairro e
estabelecer novas parcerias, dando-lhes a oportunidade de
fazer novos projetos ou ao detectar aspectos negativos a
serem resolvidos na comunidade, também procurando
alternativas mais viáveis para solucioná-los ou minimizálos.
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Sem dúvidas, com uma melhor organização e
estruturação desta associação pode-se vislumbrar uma
melhor articulação para conhecer e estimular os
comunitários no sentido de uma maior participação junto à
entidade representativa do bairro, e assim articular, com
maior propriedade e respaldo da maioria dos comunitários,
melhorias em vários serviços apontados, como mais
importantes, junto ao poder público, como por exemplo:
melhoria na qualidade do serviço de saúde, no
abastecimento de água e segurança pública.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF PROF IRACEMA GIVONI
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15542254
EMEF PROF IRACEMA GIVONI
Ensino Fundamental
ORIXIMINÁ
BAIXO AMAZONAS
URBANO
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
A comunidade do bairro Área Pastoral conta
com a Escola Municipal de Ensino Fundamental Iracema
Givoni, que foi inaugurada no dia 26 de junho de 1998
pelo atual gestor Luiz Gonzaga Viana Filho. A escola
ganhou esse nome em homenagem a professora Iracema
Geovane que nasceu neste município em 28 de dezembro
de 1932 e trabalho como professora por 17 anos nesta
cidade, vindo a falecer em 27 de fevereiro de 1993, na
época com 60 anos.
Hoje com a demanda maior de alunos foi
ampliada sua estrutura para atender uma clientela de 1224
alunos, que estão distribuídos no Ensino Fundamental do
2º ao 9º ano e a EJA. Para atender essa clientela a escola
disponibiliza de 65 funcionários, sendo uma diretora, dois
vices, dois coordenadores e 34 professores.
Em relação ao ensino aprendizagem a escola tem
mostrado desempenho de acordo com o que consta do
PDE. Quanto aos professores, os mesmos tem mostrado
interesse e dedicação para proporcionar um ensino de
qualidade aos alunos, mas isso não depende só da escola, a
família tem de contribuir para que juntos a Educação
cresça com qualidade.
Em relação ao ensino aprendizagem o ano que
mais reprovou nos últimos anos foi o 6º ano devido à
vários fatores, como mudanças de metodologia de ensino,
o impacto que as crianças tem devido à quantidade de
componentes curriculares e a troca constante dos
professores uma vez que estão saindo do Ensino
Fundamental menor paro o maior. (Gato, 2012)
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto ao acondicionamento do lixo das
residências, 51,7% dos comunitários o guardam em
recipientes abertos e 48,3% acondicionam o em recipiente
fechado. Todos declararam que o lixo é coletado pelo
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serviço de limpeza urbana. Segundo os comunitários não
há serviço de coleta seletiva e que na maioria das
residências 56,5% o serviço de coleta urbana passa uma
vez por semana, enquanto que 41,5% dos domicílios tem
esse serviço duas vezes por semana. A maioria dos
moradores (98%) disseram não reaproveitar ou fazer
seleção do lixo, e somente 2,0% reaproveitam o lixo do
quintal para adubo.
Quanto ao abastecimento de água no domicílio
79,6% declararam que o abastecimento tem origem do
micro abastecimento comunitário (poço artesiano) e
apenas 20,4% recebem água a partir da rede geral de
distribuição. Com relação ao tipo de água que os
moradores consomem a maioria 87,1%, declararam que a
água de consumo é clorada, enquanto que 6,8% disseram
que consomem água sem nenhum tratamento, 3,4%
consomem água filtrada e ainda 2,7% não souberam
responder sobre o tratamento dado à água que bebe.
O tipo de sanitário ou banheiro que a maioria das
residências (86,4%) corresponde à fossa séptica e 13,6%
dos entrevistados declarou ter sanitário do tipo fossa negra,
em seus domicílios.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade notamos 32% dos
entrevistados tem apenas o ensino fundamental
incompleto, 30,7% terminaram o ensino médio, enquanto
que 20,7% estudaram até o ensino fundamental, 6,0%
declararam não saber ler e nem escrever, 5,3% tem ensino
médio incompleto, 2,0% tem ensino superior incompleto, e
com o mesmo percentual de 1,3% os que sabem
ler/escrever, mas não frequentaram a escola e os que têm
formação em nível de ensino superior, e ainda 0,7% outros
(tem pós-graduação-especialização). Sendo que todos os
entrevistados declararam ter estudado em escolas públicas.
Saúde
Na maioria das famílias (64,9%) não houve
casos de doenças nos últimos meses, embora 7,1% dos
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entrevistados relataram ter havido casos de verminoses
neste período de tempo, em 5,2% ocorreu casos de dengue,
com o mesmo percentual 4,5% os relatos dos moradores
quanto aos casos de diarreia, diabetes, viroses, 3,9% das
famílias apresentaram doenças cardíacas, 2,6% das
famílias foram acometidas por doenças respiratórias, e
ainda com o mesmo percentual de 1,3%, representa as
famílias que apresentaram outras doenças não
especificadas e doenças ósseas no período. Em casos de
doença na família, a maioria dos comunitários recorre ao
posto de saúde (50,3%) e 49% disseram que recorrem ao
Hospital municipal, somente 0,7% declararam que
recorrem à farmácia.
Na opinião dos moradores o atendimento de
saúde é avaliado com conceito regular para a maioria
62,6%, bom para 12,9% e ruim para 24,5% dos
entrevistados. Já os serviços de atendimento aos portadores
de necessidades especiais, a maior parte dos entrevistados
35,2% não souberam responder, 31,7% considera o serviço
inexistente, enquanto que, para 19,3% serviço tem
conceito regular, 12,4% avaliaram no com conceito bom e
apenas 1,4% consideram o ruim.
Quanto à avaliação da assistência social, recebeu
conceito bom por 29,3% dos entrevistados, 27,9%
consideram ruim, 26,5% regular, enquanto que para 8,8%
esse serviço é inexistente, e ainda 7,5% não souberam
conceituar.
Habitação
Quanto ao tempo de residência na comunidade,
notamos que a maioria dos entrevistados (69,4%) mora na
comunidade a mais de 10 anos, 17,0% moram entre 5 a 10
anos, 10,2% residem nesta comunidade de 1 a 5 anos e
somente 3,4% tempo de residência menor que um ano.
Notamos que 97,3% tem algum documento que
lhe confere vínculo ao terreno das residências e somente
2,7% não possuem documentos referentes aos terrenos.
Dentre os que possuem a documentação do terreno a
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maioria 68,7% possui o titulo de afloramento, 17,0% tem
seu nome vinculado às taxas do IPTU e apenas 14,3% tem
um recibo de compra dos terrenos. Todas as residências
possuem terrenos de terra firme.
A maioria dos moradores 97,3% possui casa
própria, o mesmo percentual 1,4% representa os
comunitários que moram em casas alugadas ou cedidas. A
casa da maioria dos entrevistados é de alvenaria 74,1% e
25,9% são de madeira. Quanto aos cômodos 45,5% das
residências apresentam quartos de dormir, 17,7% possuem
sala e o mesmo percentual das residências que possuem
cozinha, 16,4% dos entrevistados relataram que o
domicílio possui banheiro e ainda 2,7% relataram ter
residências com jirau.
Transporte
Quanto aos meios de transporte utilizados pelos
comunitários, a maioria 40,5% desloca-se na cidade a pé,
31,1% utiliza serviço de moto-táxi, 16,5 usa bicicleta,
enquanto 5,0% utiliza moto, enquanto que 4,7% disseram
utilizar carro e apenas 2,2% usam o ônibus como meio de
transporte.
Meio ambiente
Sobre a questão da urbanização das ruas, a
maioria dos comunitários (49%) disse que esse aspecto
merece o conceito bom, mas, para 44,2% esse conceito é
regular, o percentual de moradores que avaliaram a
urbanização das ruas com conceito ruim é 5,4%, e somente
1,4% disseram que este serviço não existe.
Quanto à presença de áreas verdes, a maioria
52,1% acha que esse aspecto tem conceito bom, mas para
29,5% tem conceito regular e ruim para 17,8%, os que
consideram o serviço inexistente representam 0,7%. Já
quanto à arborização das ruas o conceito regular foi dado
pela maioria 54,4%, e ruim para 33,3%, 11,6% acham que
este aspecto merece o conceito bom, enquanto que 0,7%
acham que este item inexiste.
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Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Quanto à renda das famílias a maioria (44,9%)
ganham entre 1 a 2 salários mínimos mensais, 36,7%
recebem menos de um salário mínimo mensal ou vivem
com renda ocasional, enquanto 16,3 tem renda de 2 a 3
salários mínimos mensais e 1,4% relataram receber de 3 a
5 salários mínimos no mês e ainda com menor percentual
0,7% dos moradores declararam não ter renda. Quanto à
origem da renda grande parte dos comunitários 41,9%,
trabalha como profissionais autônomos, enquanto que
27,9% são trabalhadores de órgãos públicos, 16,2%
recebem aposentadoria pública, 13,2% recebem auxílio de
programas sociais (bolsa família 100%) e apenas 0,7%
trabalham em empresa privada.
Segurança Pública
O serviço de segurança pública é considerado
com conceito regular para a maioria 51%, bom para
22,4%, enquanto que os moradores que acham que é ruim
representam 26,5% dos entrevistados.
Cidadania
Dos moradores participantes da pesquisa 98%
afirmaram gostar de morar na comunidade, 2% dizem
gostar parcialmente. E na opinião da maioria 61,2% a
convivência entre os moradores é satisfatória, enquanto
que 38,8% acham essa convivência boa e os que acham a
convivência ruim representa somente 1,6% dos
entrevistados. Quanto à atuação da associação de
moradores a maioria 53,7% afirma ser boa, 15% considera
regular e 12,2% não sabem avaliar, 15,6% declara
inexistência de associação de moradores e 3,4 dizem que a
atuação é ruim.
Quanto à frequência na participação em ações na
comunidade, a maioria declara participar às vezes (53,1%),
enquanto que 2% disseram nunca ter participado, e 44,9%
participam na maioria das vezes.
A maioria dos
moradores consultados 72,8% disseram que participariam
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de projetos que beneficiem a comunidade, já 8,8% não
participariam, e 18,4% representa os comunitários que
responderam que talvez participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados 81,6%, a
melhoria na qualidade do atendimento de saúde representa
uma prioridade, com o percentual de 17% representam os
moradores que consideram mais importante à qualidade do
ensino, 1,4% acham que o mais importante é a melhoria do
atendimento ao portador de deficiência.
Quanto aos serviços considerados mais
importantes para os moradores, a maioria 61,4% considera
a melhoria do abastecimento de água uma prioridade,
25,9% acham que a prioridade é o serviço de transporte
coletivo, 7,5% a urbanização das ruas e apenas 5,4% dos
moradores entrevistados considera a melhoria no serviço
de coleta de lixo é o item mais importante.
Quanto aos aspectos mais relevantes para os
moradores entrevistados à segurança pública representa
uma prioridade para 93,9%, 4,8% acham que o item mais
importante é a limpeza de ruas e terrenos, 0,7% acha a
oferta de uma programação cultural mais rica seria
prioridade e o mesmo percentual 0,7% tem como
prioridade a arborização de ruas.
Quanto aos aspectos prioritários avaliados, a
melhoria da qualidade do ar representa o item mais
relevante para 61,2%, enquanto que a arborização das ruas
é importante para 33,3% dos moradores, seguido da
construção ou manutenção de áreas verdes são referida por
3,4%, rios e lagos são importantes para 2,0% dos
comunitários.
Para a maioria dos moradores entrevistados
(36,1%), a presença das cooperativas de trabalho é
prioridade, enquanto que para 32% a atuação da associação
de moradores é o item mais importante, já para 30,6% dos
comunitários, o mais relevante seriam a presença de
projetos sociais, enquanto que uma melhor atuação social

2642

das igrejas seria o item mais relevante para apenas 0,7%,
assim como 0,7% construção de mais bibliotecas seria o
item mais importante.
PEDEOP
Quanto ao local de trabalho: nesta escola a
maioria dos docentes são mulheres (90%) de faixa etária
variando entre 31 a 40 anos, sendo todos concursados e
50% há um período de 11-15 anos. A maioria leciona nas
séries iniciais do ensino fundamental, com 50% no quinto.
Os que labutam as séries finais a maioria 50% atuam no 8º
ano. Todos lecionam em outras escolas
Quanto à formação e motivação, a maioria dos
professores tem graduação completa (87,5%), em
licenciatura plena, sendo que 85,7% em Instituições
públicas. Com o mesmo percentual de 30%, temos os que
se formaram em matemática, pedagogia e biologia em
cursos presenciais (66,7%). Adicionalmente, 85,7%
declararam que participam/participaram de cursos de
formação continuada, a maioria (71,4%), na modalidade
presencial, promovidos por iniciativa da secretaria de
educação municipal. Embora, quanto a adequação destes
cursos para a sua atuação/aplicação em sala de aula
(37,5%) afirmaram que os conteúdos teóricos e práticos
adquiridos em sua formação são pouco adequados e com o
mesmo percentual alguns declararam ser adequado.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (50% muito importante); 2º) Falta de
compromisso institucional com a formação docente (40%
muito importante); 3º) Falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e município (50%
importante); 4º) Falta de programas de incentivos por parte
das Secretarias de Educação (40% importante); 5º) Falta
de comunicação e divulgação dos cursos na escola (40%
regular); 6º) Falta de possibilidades operacionais em
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função da distância física (60% pouco importante); 7º)
Falta de tempo em função de composição de carga horária
em duas ou mais escolas (60% pouco importante); Quanto
à falta de vontade e motivação pessoal, houve uma
dicotomia, pois, 30% de professores declarou ser um fator
limitante considerado muito importante e o mesmo
percentual considerou-o pouco importante;
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º);
Interesse pessoal (80 % muito importante); 2º) Melhoria de
função/salário na escola (70% muito importante)
3º)Melhoria do desempenho profissional (60% muito
importante); 4º) Oferta de equipamentos de apoio
(computador, internet, kits de formação etc.) (40% muito
importante); 5º) Oferta de eventos (cursos, palestras,
workshops etc.) na sua área de interesse (40%importante);
6º) Temáticas novas e/ou diversificadas (50% importante);
7º) Incentivo por parte da Secretaria de Educação (30%
pouco importante e 30% regular);
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, principalmente em libras (20,5%),
seguido de educação inclusiva (8,3%) e TICS (8,3%),
todos se julgaram aptos a participar de cursos de educação
continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Melhores salários (80%
muito importante); 2º) Recursos didáticos para programar
práticas, inclusive laboratórios, articulação entre alunos,
professores e gestores, número adequado de alunos em sala
de aula, atuação em processo de gestão participativa e
salas de aula adequadas (70% muito importante);
3º)Tempo destinado à disciplina para trabalhar os
conteúdos teóricos e práticos, interesse dos alunos, bom
desempenho dos alunos, possibilidade de assumir cargos
administrativos, trabalhar em um só local (60% muito
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importante); 4º)Qualificação e atualização em conteúdos
específicos, e, diálogo com outros professores sobre
questões da disciplina (50% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue a
escala de importância: 1º) Aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas e Estímulo da família
(100% muito importante); 2º) Convívio social acesso a
fontes bibliográficas variadas, Estímulo docente e relação
professor-aluno e a Expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar são considerados fatores
muito importantes para 90%; Integração dos espaços de
cidadania Escola-Comunidade (70% muito importante);
3º) Salas de aulas adequadas (80% muito importante); 4º)
Programas e/ou projetos dirigidos aos alunos (70% muito
importante), 5º) Facilidade de acesso a informações via
Internet e merenda escolar (60% muito importante); 6º)
Facilidade de deslocamento para a escola, Articulação dos
conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental e
cultural, (50% muito importante);
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem na escola todos os professores afirmam ter
recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina e que todos as incorporam em suas aulas,
incluindo temas transversais (100%). Como temas
indicados têm, em escala de densidade de utilização: Meio
ambiente (26,3%); Pluralidade cultural (23,7%), saúde
(18,4%), orientação sexual (15,8%) e ética (10,5%), São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, e em
parceria com outras disciplinas (85,7%), sendo que na
escala de associação de densidade da associação temos:
Matemática (19,4%), ciências (19,5%) e história, seguidas
de geografia (16,7%), estudos amazônicos e línguas
(2,8%). Os professores afirmaram trabalhar temas
transversais sem a parceria com outras instituições. Cerca
de 90% alegou conhecer o projeto político pedagógico da
escola e 90% afirmou que ele contempla os temas
transversais. Adicionalmente, todos os professores seguem
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afirmando aplicar os temas transversais, como por
exemplo, em eventos escolares de integração, de forma
multidisciplinar (50%) ou por disciplina específica (50%) e
que todos sempre estaria motivados a participar, sendo que
os alunos, segundo eles estariam também motivados (80%
alta), principalmente na seguinte escala de prioridade:
equipamentos tecnológicos e eletrônicos (70% muito
importante), cultura globalizada (40% muito importante),
Problemas ambientais globais (37,5% muito importante),
saúde do corpo e saúde mental (60% importante),
Problemas ambientais locais (50% importante), saúde,
doenças sexualmente transmissíveis e cultura regional
(40% importante).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula (40%), biblioteca (35%) e
laboratório de Informática (25%) para seu uso cotidiano.
Adicionalmente, todos declararam que o espaço disponível
é importante no ensino de sua disciplina. E, apesar de não
existir laboratório de ciências, todos reconhecem que o
laboratório de ciências favorece a aplicação de
conhecimento das ciências para o cotidiano do aluno,
porém como a escola não possui o laboratório de ciências
todas as questões relacionadas a ele não foram
respondidas.
Quanto à caracterização física e à utilização do
laboratório de Informática, todos afirmam que os
computadores tem acesso à internet, com velocidade
média, embora, a maioria (55,6%) relate que não há
pessoal de apoio para auxiliá-los na utilização do mesmo,
mas que as salas destinadas aos laboratórios contam com
climatização suficiente (75%) e adequada (66,7%),
Observamos ainda que há suporte a rede interna e externa
também suficiente (66,7%) e adequada (75%). Em escala
de prioridades, este espaço contribui para: Inclusão digital
(23,8%), apoio para pesquisas e trabalhos dos alunos
(21,4%), atende aos professores para atividades de ensino
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(19%), e também à formação continuada de professores
(16,7%), porém, com o número de computadores não
suficiente (77,8%) e nem adequado (62,5%) assim como a
oferta de software de apoio didático é considerado
insuficiente (77,8%) e inadequado (55,6%). Sobre os
equipamentos periféricos (impressora, scanner, Datashow
e etc.) observados na escola, a maioria declarou que são
suficientes (66,7%) e adequados (75%).
A respeito do espaço físico 55,6% consideram
insuficientes, mas, quanto à adequação, 50% consideram
no adequado, enquanto que, os outros 50% acham que
ainda não está adequado. O mobiliário é suficiente (55,6%)
e adequado (60%), e as instalações (77,8%) são tidas como
suficientes, embora, curiosamente, assim como observado
nos relatos sobre a adequação do espaço físico, existe uma
dicotomia quanto à adequação, posto que 50% consideram
na adequada e o mesmo percentual de professores acha que
ainda não são adequadas. Talvez os aspectos técnicos ou
operacionais relacionados à adequação não sejam
totalmente compreendidos, para descartar esse viés, esses
detalhes técnicos, poderiam ser esclarecidos com a
apresentação de padrões técnicos e operacionais de
adequação explícitos na pergunta, para uma que houvesse
comparação com o espaço escolar observado e relatado por
eles. Já manutenção é considerada ainda insuficiente
(75%) e inadequada (77,8%).
A maioria dos profissionais declara utilizar os
recursos de informática e internet como apoio para
ministrar sua disciplina (77,8%), por conta própria (60%),
pois não há projetos de informática educativa promovidos
pela escola (80%), bem como não existe capacitação para
atuação em projetos TV escola, rádio pela educação (90%)
e nem para utilização de materiais audiovisuais nas
disciplinas (70%). Observamos a existência de filmes e
documentários disponíveis na escola (90%), mas não
contemplam os conteúdos ministrados por 55,6% destes
professores e, portanto, são utilizados regularmente (50%)
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embora exista o reconhecimento da importância destes
materiais como apoio didático para a atuação nas
disciplinas (70%). Quanto à utilização de recursos
didáticos extraídos do ambiente na produção de material
didático, verificamos que 71,4% relatam essa prática.
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria que o seu acerco bibliográfico é suficiente
(55,6%), e adequado (80%). Embora, contando com um
espaço físico não suficiente (55,6%), mas também
considerado adequado para 55,6% dos professores. Quanto
ao seu mobiliário não suficiente (66,7%) e inadequado
(60%). E as instalações são suficientes (66,7%), e
adequadas (60%), mas contando com sistema de
climatização inadequado (90%) e insuficiente (88,9%),
embora sua manutenção seja suficiente (77,8%), e
adequada (70%). Que não dispõem de computadores
insuficientes (77,8%) e inadequados (66,7%). O acervo
bibliográfico atende parcialmente a disciplina de 50% dos
profissionais consultados, contando com o mesmo
percentual de 16,1% de literatura infantil e juvenil; livros
didáticos; e Jornais e revistas, além de jogos didáticos
(66,%). E que a biblioteca e a sala de leitura são usadas
pelos alunos como apoio ao estudo de sua disciplina
(77,8%).
Em referência aos livros didáticos os
professores afirmaram (100%) categoricamente serem
recebidos via Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD) e que estes livros são escolhidos por uma
comissão de professores (100%) e todos então os utilizam
(100%). Além destes, outros livros também são utilizados
pelos docentes no preparo das atividades de ensino e
eventos escolares, com o mesmo percentual 24,1 são os
relatos de utilização de livros paradidáticos, jornais e
revistas, internet e que têm como critério principal
empregado para a escolha deste outros recursos 33,3% a
abordagem inovadora e melhor qualidade dos temas e
conteúdos. O livro didático utilizado na escola contribuiu
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(55,6%) para o alcance dos objetivos propostos para a sua
disciplina e reforça parcialmente a metodologia de ensino
centrada na memorização (75%), pois oferecem questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos
(66,7%), muito embora, sejam parcialmente ricos em
relação ao conteúdo e a apresentação, e também
privilegiam parcialmente conhecimentos teóricos em
relação aos conhecimentos práticos (60%) e são
considerados atualizados em relação à dinâmica dos
processos de ensino e aprendizagem (70%) e estimulem a
multidisciplinaridade (60%).
Os livros didáticos constituem fonte parcial
(40%) de leitura e informação para o aluno, pois oferecem
estratégias para a pesquisa e aplicação desses
conhecimentos (60%), mas quanto ao incentivo a busca
por novas informações e conhecimentos 50% declarou
incentivar e 50% relataram que há incentivo parcial.
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas têm por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade do Bairro Área
Pastoral, localizado na Zona Urbana do município de
Oriximiná-Pará.
O plano de ação visa um Fortalecimento da
Associação de Moradores do Bairro, a fim de melhorar sua
atuação e garantir uma maior interação com os
comunitários, como também para que ele seja um
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de ser um
exercício de cidadania, pois pode promover a organização
social que conduz de forma coletiva a defesa da melhoria
da qualidade de vida dos moradores.
Promover palestras ou orientações para estimular
essa organização a capacitar-se e a sensibilizar os
moradores, pois com isso podemos fortalecer a confiança e
interdependência. Desta forma, podem-se criar mapas que
identificam as características positivas de cada bairro e
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estabelecer novas parcerias, dando-lhes a oportunidade de
fazer novos projetos ou ao detectar aspectos negativos a
serem resolvidos na comunidade, também procurar
alternativas mais viáveis para solucioná-los ou minimizálos.
Já que a maioria dos entrevistados tem interesse
em participar de projetos de ações que beneficiem a
comunidade, mas ainda não participa com frequência. E
ainda, segundo os aspectos prioritários a serem melhorados
no futuro, uma melhor a atuação da associação de
moradores foi apontado como uma prioridade para a
maioria dos comunitários entrevistados.
Sem dúvidas, com uma melhor organização e
estruturação desta associação pode-se vislumbrar uma
melhor articulação para conhecer e estimular os
comunitários no sentido de uma maior participação junto a
entidade representativa do bairro, e assim articular, com
maior propriedade e respaldo da maioria dos comunitários,
melhorias em vários serviços apontados, como mais
importantes, junto ao poder público, como por exemplo:
melhoria na qualidade do serviço de saúde, no
abastecimento de água e segurança pública.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SAO FRANCISCO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15543447
EMEIF SAO FRANCISCO
Infantil e Ensino Fundamental
ORIXIMINÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Quanto ao acondicionamento do lixo das
residências, 48,8% dos comunitários o guardam em
recipientes fechados e 51,2% responderam outros. A
maioria dos moradores 100% declararam que o lixo é
queimado. Segundo 65,9% dos comunitários não há
serviço de coleta seletiva na comunidade, embora 34,1%
declararam que há este tipo de coleta. Na maioria das
residências 29,3% este serviço é disponível 3 vezes por
semana, em 24,4% apenas 1 vez por semana, enquanto
que 19,5% alegam que o serviço de coleta urbana está
disponível todos os dias da semana, e 12,2% dos
domicílios tem esse serviço 2 vezes por semana. A
maioria dos moradores (100%) disseram não
reaproveitar ou fazer seleção do lixo.
Água: Quanto ao abastecimento de água nos
domicílios 97,6% declararam ter o abastecimento água na
residência a partir de rios, açudes, lagos, igarapés ou
nascentes e 2,4% são abastecidos de bicão ou cacimba.
Com relação ao tipo de água que os moradores consomem
a maioria 100%, declararam que a água de consumo é
clorada.
Esgoto: O esgoto do banheiro ou sanitário da
maioria das residências (100%) é lançado (jogado) a céu
aberto ou vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade notamos que 78% dos
moradores que tem apenas o ensino fundamental
incompleto, 2,4% terminaram o ensino médio, com o
percentual de 4,9% de moradores que tem o ensino
fundamental completo. Observou-se que a maioria dos
moradores (100%) frequentou escolas públicas.
Saúde
Na maioria das famílias 40,3% dos entrevistados
relataram ter havido casos de diarreia neste período de
tempo, em 20,9% não houve casos de doenças nos últimos
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meses, 3% das famílias ocorreram casos doenças
respiratórias, e em 17,9% das famílias ocorreram casos de
viroses. Em casos de doença na família, a maioria dos
comunitários (40,7%) recorrem a curandeiros ou
benzedeiras, 34,6% disseram que recorrem aos agentes
comunitários e 24,7% recorre ao hospital público. Na
opinião dos moradores o atendimento de saúde é avaliado
com conceito regular para a maioria 39,5%, bom para 7%
dos entrevistados, e 32,6% representa o percentual de
moradores que consideram o serviço ruim, e ainda para
20,9% dos entrevistados o serviço não existe.
Já os serviços de atendimento aos portadores de
necessidades especiais, a maior parte dos entrevistados
33,5% acham regular, para 24,7% avaliam como bom, e o
conceito ruim foi dado por 24,7%, os moradores que não
souberam responder representam 11,6% e 5,6%
consideram o serviço inexistente.
Quanto à avaliação da assistência social, para
a maioria dos entrevistados 75,6% é inexistente, e para
19,5% o serviço é considerado regular, enquanto que 4,9%
avaliam como ruim.
Habitação
Quanto ao tempo de residência na comunidade,
notamos que a maioria dos entrevistados (73,2%) mora na
comunidade há mais de 10 anos, e 26,8% moram entre 5 a
10 anos.
Notamos que 65,9% tem algum documento que
lhe confere vínculo ao terreno das residências e somente
34,1% não possuem documentos referentes aos terrenos.
Dentre os que possuem a documentação do terreno a
maioria 100% possui o titulo de afloramento. A maior
parte das residências possuem terrenos de terra firme
80,5%, 19,5% declararam que o terreno é inundável.
A maioria dos moradores 100% possui casa
própria. A casa da maioria dos entrevistados é madeira
97,6% e 2,4% são de madeira. Quanto aos cômodos 27,3%
das residências apresentam quartos de dormir, 15,8%
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possuem sala, 20% das residências possuem cozinha,
12,1% dos entrevistados relataram que o domicílio possui
banheiro, os domicílios que ainda tem jirau somam 24,8%.
Transporte
Quanto aos meios de transporte utilizados pelos
comunitários, a maioria 64,1% desloca-se através de canoa
ou bajara, 31,1% de moto, enquanto que 10% utiliza moto,
e ainda em menor percentual os que utilizam barca 3,1%, e
carro de boi 1,6%.
Meio ambiente
Sobre a questão da urbanização das ruas, a
maioria dos comunitários (100%) declarou que esse
aspecto não existe.
Quanto à presença de áreas verdes, a maioria
100% acha que esse aspecto tem conceito bom. Já quanto à
arborização das ruas, o conceito bom foi dado pela maioria
36,8%, e regular por 35,9%, enquanto que 19,5%
avaliaram como ruim 5,0% disseram que este aspecto
inexiste e 2,6% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Quanto à renda das famílias, observamos que a
maioria (75,6%) ganha menos de 1 salário mínimo mensal,
22% tem renda de 1 a 2 salários mínimos mensais, e ainda
2,4% dos moradores declararam não ter renda. Quanto à
origem da renda, grande parte dos comunitários 49,3
recebe ajuda de programas sociais (bolsa família e bolsa
escola), enquanto que 28,8% realizam outros trabalhos
(como agricultores), 12,3% são trabalhadores autônomos,
5,5% recebem de empresa pública, já 2,7% recebem
aposentadoria pública, e 1,4% recebe de empresa privada.
Segurança Pública
O serviço de segurança pública é considerado
com conceito bom para a maioria 51,2%, e 48,8%
disseram que este serviço inexiste.
Cidadania
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Dos moradores participantes da pesquisa 100%
afirmaram gostar de morar na comunidade. Na opinião da
maioria 97,6% a convivência entre os moradores é boa,
enquanto que 2,4% acham essa convivência satisfatória.
Quanto à atuação da associação de moradores a maioria
100% declararam a inexistência de atuação desta
associação.
Quanto à frequência na participação em ações na
comunidade, a maioria declara que participa às vezes
(70,7%), enquanto que 26,8% disseram que participam na
maioria das vezes, e somente 2,4% nunca participa. A
maioria dos moradores consultados 65,9% disseram que
participariam de projetos que beneficiem a comunidade,
7,3% afirmam que não participariam, e 26,8% representam
os comunitários que responderam que talvez
participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados 30,1%, a
melhoria na qualidade do atendimento de saúde
representa uma prioridade, com o percentual de 15%
representam os moradores que consideram mais
importante à qualidade do ensino, e ainda 15% referem a
assistência social como item mais importante, e 14,3%
acham que o mais importante é a oferta de cursos de
qualificação profissional na comunidade, 12,8% acham
mais relevante o atendimento a pessoa portador de
deficiências e apenas, 12,8% consideram importante
creches.
Quanto aos serviços considerados mais
importantes para os moradores, à maioria 36,5% considera
a melhoria no serviço de coleta de lixo é o item mais
importante, 21,2% considera a melhoria do abastecimento
de água uma prioridade, 16,3% considera o transporte
coletivo importante, para 15,4% os serviços de rede de
esgoto, já a urbanização das ruas é o item mais importante
para 10,6%.
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Quanto aos aspectos mais relevantes para os
moradores entrevistados 44,3% acham a presença de áreas
de lazer e esporte, representa uma prioridade para 19,3% a
programação cultural e 19,3% acham que o item mais
importante é a limpeza de ruas e terrenos, e apenas 17% a
segurança pública.
Quanto aos aspectos prioritários avaliados,
36,4% consideram mais relevante os rios e lagos, a
qualidade do ar é o item mais relevante para 20,2%,
enquanto que a manutenção ou presença de áreas verdes é
mais relevante para 20,2%, e para 13,1% consideram a
importância de praias e balneários, e 10,1% o mais
importante é a arborização das ruas.
Para a maioria dos moradores entrevistados
(16,7%), a presença de programas sociais representa o
item de maior relevância, enquanto que 16,7%
consideram uma maior importância para a presença de
bibliotecas, já para 6,7% a presença de clubes e quadras de
eventos é o item de maior importância, como mesmo
percentual de 20% de moradores que acham que mais
relevante é a atuação social das igrejas, e 10,8% da
associação de moradores, as cooperativas de trabalho são
mais importantes para apenas 12,5% dos moradores
entrevistados, e somente 16,7% dos moradores declararam
que os movimentos sociais é o item mais relevante.
PLANO DE AÇÃO
O presente Plano de Ação será desenvolvido em
um Centro de recuperação que possuirá como principal
missão, auxiliar as pessoas acometidas pela dependência
química e outros transtornos psiquiátricos, na superação de
sua condição através do resgate de valores referenciais que
sustentem uma atitude transformadora de sua realidade.
O plano de ação se faz necessário para a
realização da intervenção profissional, sabendo que seu
objetivo é a sistematização das atividades e dos
procedimentos para o alcance dos resultados previstos. É o
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estabelecimento de metas para um futuro desejado ao
propósito que se almeja, utilizando, portanto, instrumental
teórico-metodológico, ético-político e técnico-operativo,
organizados de maneira racional para possibilitar o
processo de trabalho do Serviço Social.
A partir do Plano de ação que irá delinear as
decisões de caráter mais geral, será estabelecido um
traçado prévio da operação de um conjunto de ações, que
irão deter se ao detalhamento de alternativas singulares de
intervenção. É o que chamamos de projeto, sendo o
instrumento mais próximo da execução das atividades a
serem desenvolvidas pelo profissional.
O presente Plano de Ação se estrutura da
seguinte forma: a contextualização do objeto de
intervenção, apresentação da instituição e objetivos da
mesma, apresentando as especificidades do Serviço Social.
Em seguida, o trabalho segue com os objetivos do Plano de
Ação, sua operacionalização e por fim, a apresentação dos
projetos a serem desenvolvidos, constando de
detalhamento de cada um, incluindo a avaliação e o
cronograma.
O principal objetivo deste Plano de Ação é o de
oferecer subsídios para que se organize o processo de
trabalho do assistente social na instituição – Centro de
recuperação, nos eixos: Processos de Gestão e
Planejamento, bem como Processos Sócios Assistenciais.
Tendo como objeto de trabalho a questão da
Dependência Química, o grande objetivo, portanto, referese à atuação direta junto ao usuário de substâncias
psicoativas, trabalhando na lógica do desenvolvimento dos
processos acima citados, buscando assim promover a
qualidade de vida dos usuários, assim como o
fortalecimento das relações familiares e sociais.
Partindo desta premissa, o foco é a valorização
do ser humano nos campos educativo/preventivo, de
promoção e mediação, desenvolvendo ações que poderão
servir de ferramentas essenciais para a transformação das
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condições de vida durante o período de internação, da
mesma forma que poderão ser estendidas para a
continuidade do tratamento quando o indivíduo já não
estiver mais no contexto institucional.
No âmbito institucional, a perspectiva é a de
fornecer subsídios para possibilitar uma continuidade do
trabalho já realizado pela Clínica Caminho do Sol, no
sentido de ampliar os espaços de participação dos usuários
e estender à comunidade tais serviços.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SAO LAZARO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15543528
EMEIF SAO LAZARO
Infantil e Ensino Fundamental
ORIXIMINÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto ao acondicionamento do lixo das
residências, 97,5% dos comunitários o guardam em
recipientes abertos, enquanto que 2,5% acondicionam o
lixo em recipientes fechados. Todos os moradores
declararam que o lixo é queimado. Segundo todos os
moradores não há serviço de coleta seletiva na
comunidade. Porém quanto ao reaproveitamento dos
resíduos considerados lixo, a maioria dos moradores
(52,5%) disse que não reaproveita ou faz seleção do lixo,
apenas 47,5% reaproveitam o lixo, destes 72,5%
reaproveitam o lixo do quintal para adubo e 27,5%
reaproveitam os dejetos de animais também para adubo.
Quanto ao abastecimento de água no domicílio,
75% declarou que tem o abastecimento água na residência
a partir do microssistema comunitário (poço artesiano),
porém 25% coletam água de rios ou igarapés. Com relação
ao tipo de tratamento da água, todos os moradores
consultados consomem água clorada.
O tipo de sanitário ou banheiro, em 97,5% o
sanitário encontra-se fora das residências e o esgoto do
banheiro ou sanitário de 97,5% das residências visitadas é
despejado a céu aberto ou vala, sendo que apenas 2,5%
tem esgoto do tipo fossa sépticas.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade notamos que a maioria
dos entrevistados tem apenas o ensino fundamental
incompleto (75,7%), 10% não sabem ler/escrever, já 8,1%
sabe ler/escrever, mas não frequentaram escola, os que
estudaram até o ensino fundamental, ou não concluíram o
ensino médio correspondem ao mesmo percentual de
5,4%, e o mesmo percentual (2,7%) representa os que têm
ensino médio completo e os que têm ensino superior
completo. Sendo que todos os entrevistados declararam ter
estudado em escolas públicas.
Saúde
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Na maioria das famílias (37,5%) os comunitários
relataram casos de diarreia nos últimos 12 meses, 20% dos
domicílios houve casos de diarreia ou doenças
respiratórias, neste período de tempo, o percentual de 10%
corresponde aos domicílios onde não houve casos de
doença ou os que observaram casos de viroses, mas ainda
em 7,5% das residências houve diabetes, com o mesmo
percentual de 5% observamos domicílios onde foram
observados casos de dengue ou problemas de coração ou
problemas ósseos. Em casos de doença na família, a
maioria dos comunitários recorre ao hospital público
(75%), já 25% disseram que recorrem ao posto de saúde.
Na opinião da maioria dos moradores o atendimento de
saúde é avaliado com conceito regular ou não existe para o
mesmo percentual de 37,5% de moradores consultados,
mas para 15% dos entrevistados o serviço é considerado
bom, e 10% representa o percentual de moradores que
consideram o serviço ruim.
Já os serviços de atendimento aos portadores de
necessidades especiais, todos consideram o serviço
inexistente. Quanto à avaliação da assistência social,
também todos declararam que não existe.
Habitação
Quanto ao tempo de residência na comunidade,
notamos que a maioria dos entrevistados (70%) mora na
comunidade a mais de 10 anos, 15% moram entre 1 a 5
anos, 12,5% residem nesta comunidade de 5 a 10 anos e
somente 2,5% tem tempo de residência menor que um ano.
Notamos que a maioria 72,5% não tem nenhum
documento que lhe confere vínculo ao terreno das
residências, 27,5% possuem documentos referentes aos
terrenos. A maioria das residências possuem terrenos de
terra firme (97,5%), mas 2,5% moram em áreas
inundáveis.
Todos os moradores possuem casa própria,
13,3% representam os comunitários que moram em casas
cedidas e apenas 1% respondeu outros. A casa da maioria
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dos entrevistados é de madeira 75%, 17,5% moram em
casas de barro, 5% tem residência construída em alvenaria
e 2,5% em palheira.
Observamos ainda que só metade dos moradores
consultados tem energia elétrica em suas residências,
portanto 50% não possui tal serviço.
Transporte
Quanto aos meios de transporte utilizados pelos
comunitários, 42% dos moradores consultados utilizam
carro de boi ou carroça, 32% descolocam-se a pé na
comunidade, já 20% usam bicicleta, 4% usa o serviço de
moto-táxi, 2% utilizam balsa como meio de transporte.
Meio ambiente
Quanto ao abastecimento de água, a maioria dos
moradores considera o serviço bom (47,5%), mas para
27,5% este serviço consideram o serviço regular e 25%
declararam que o serviço não existe.
Sobre a questão da urbanização das ruas, todos
os comunitários consultados disseram que o serviço não
existe.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Quanto a renda das famílias, a maioria (37,5%)
ganham entre 1 a 2 salários mínimos mensais, 35%
declararam não ter renda, 20% recebem menos de um
salário mínimo mensal, e 7,5% recebem entre 2 a 3
salários mínimos mensais. Quanto à origem da renda,
grande parte dos comunitários (60%), recebe auxílio
financeiro de programas sociais, 17,5% são trabalhadores
de órgãos públicos, 12,5% trabalham como profissionais
autônomos, enquanto que 10% recebem aposentadoria
pública.
Segurança Pública
O serviço de segurança pública é considerado
inexistente por todos os entrevistados.
Cidadania
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A maioria dos moradores participantes da
pesquisa (95%) afirma gostar de morar na comunidade. E
na opinião da maioria 87,5% a convivência entre os
moradores é boa, enquanto que 12,5% acham essa
convivência satisfatória. Quanto à atuação da associação
de moradores, todos declararam que atuação inexiste.
Quanto à frequência na participação em ações na
comunidade, grande parte dos entrevistados declara que às
vezes participa (75%), enquanto que 22,5% disseram que a
maioria das vezes participa, e somente 2,5% declarou que
nunca participaram de ações na comunidade. A maioria
dos moradores consultados (70%) disse que participariam
de projetos que beneficiem a comunidade, já 25%
representa os comunitários que responderam que talvez
participassem, e 5% disseram que não participariam de
ações na comunidade.
Visão compartilhada de futuro
Para todos os entrevistados o atendimento de
saúde é o item mais relevante.
Os moradores consultados foram unanimes em
considerar o abastecimento de água o item mais importante
para comunidade.
A maioria dos entrevistados (75%), a presença
de áreas de lazer e esporte representa o aspecto mais
relevante e 25% acham que o item mais importante é a
programação cultural.
Quanto aos aspectos prioritários avaliados, a
conservação de rios e lagos é o item mais relevante para
todos os comunitários consultados.
Todos os entrevistados declararam que a
atuação social das igrejas representa o item de maior
relevância.
PEDEOP
Quanto ao local de trabalho, nesta escola 100%
dos docentes são mulheres de faixa etária variando entre
31 a 50 anos, com vínculo concursado, apresentando os
concursados 2 a 15 anos. A maioria leciona nas séries
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finais do ensino fundamental e o restante uniformemente
distribuído nos demais. Os que são lotados nas series finais
(66%) estão distribuídos uniformemente nas 10 disciplinas
consultadas.
Com relação aos aspectos de formação e
motivação, todos os professores tem graduação sendo 50%
incompleta em licenciatura plena, 100% destes em
Instituições públicas. Todos participaram de curso de
formação continuada, sendo que 50% a partir de oferta da
iniciativa pública municipal. A metade afirmou que os
conteúdos teóricos e práticos adquiridos em sua formação
são plenamente adequados. Os demais consideram
adequados.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação (100% importante); 2º) Falta de vontade e
motivação pessoal (100% regular); 3º) Falta de recursos
financeiros (50% regular); 4º)Falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola (50% importante); 5º)
Falta de compromisso institucional com a formação
docente (100% importante); 6º) Falta de mecanismos de
cobrança, especialmente por parte do estado e município
(100% importante); 7º) Falta de possibilidades
operacionais em função da distância física (50%
importante); 8º) Falta de tempo em função de composição
de carga horária em duas ou mais escolas (50% regular).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Melhoria do desempenho profissional (100% muito
importante); 2º) Melhoria de função/salário na escola (50%
muito importante); 3º) Oferta de eventos (cursos, palestras,
workshops etc.) na sua área de interesse (50% importante);
4º) Incentivo por parte da Secretaria de Educação (50%
importante); 5º)Interesse pessoal (50% importante); 6º)
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Oferta de equipamentos de apoio (computador, internet,
kits de formação etc.) (50% importante); 7º) Temáticas
novas e/ou diversificadas (50% importante).
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, em leitura e produção visual (50%) e
formação complementar dos alunos (50%), e (50%) se
julgaram aptos a participar de cursos de educação
continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º)Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios, melhores
salários, articulação entre alunos, professores e gestores,
número adequado de alunos em sala de aula, atuação em
processo de gestão participativa e salas de aula adequadas
(50% muito importante); 2º)Tempo destinado à disciplina
para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos, interesse
dos alunos, bom desempenho dos alunos, possibilidade de
assumir cargos administrativos, trabalhar em um só local
(50% muito importante); 3º)Qualificação e atualização em
conteúdos específicos, e, diálogo com outros professores
sobre questões da disciplina (50% importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno
(expresso pelo professor) segue a escala de importância:
1º) Convívio social acesso a fontes bibliográficas variadas,
e, Integração dos espaços de cidadania EscolaComunidade (50%muito importante); 2º) Facilidade de
acesso a informações via Internet (100% muito
importante), estímulo da família (100% muito importante),
programas e/ou projetos dirigidos aos alunos (50% muito
importante), estímulo docente e relação professor-aluno
(100% muito importante), metodologia de ensino voltada
para a memorização de conteúdos (50% importante),
facilidade de deslocamento para a escola (50%
importante), merenda escolar (50% importante);
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar (50% importante); 3º) Salas de aula adequadas
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(50% muito importante), aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas (50%muito importante),
articulação dos conteúdos e sua relação com a realidade
socioambiental e cultural (50% importante), facilidade de
acesso a contextos informacionais e de lazer (50%
importante); 4º) Maior inclusão social (50%muito
importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem na escola, todos os professores afirmam ter
recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina, e, 100% as incorporam em suas aulas,
incluindo temas transversais. Como temas indicados, os
temos em escala de densidade de utilização: meio
ambiente (20%), saúde (40%), ética (40%) e pluralidade
cultural. Sendo que na escala de densidade da associação
temos: (20%) Ciências, seguidas de (20%) Matemática,
(20%) História, (20%) Português e (20%) outras. Os
professores afirmaram trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições, mas, não citaram as
disciplinas trabalhadas nessa parceria. O curioso é que
50% dos entrevistados alegou desconhecer o projeto
político pedagógico da escola e 50% afirmou não saber se
ele contempla os temas transversais, inibindo
completamente a informação seguinte, sobre quais temas
seriam contemplados. No entanto, todos os professores
seguem afirmando aplicar os temas transversais, como por
exemplo, em eventos escolares de integração, de forma
multidisciplinar e que a metade dos alunos sempre estaria
motivada a participar (50% alta), principalmente na
seguinte escala de prioridade: esporte e laser, (50% muito
importante) profissão, emprego e renda (50% muito
importante), bem estar social (50% muito importante),
cultura regional (50% importante) problemas ambientais
locais (50% importante), vestuário e veículos (50%
importante), cultura globalizada (50% importante), meio
ambiente regional (50% regular), língua local (50%
regular), saúde (50% regular), equipamentos tecnológicos
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e eletrônicos (50% regular), saúde do corpo e saúde mental
(50% regular), violência doméstica (50% regular),
problemas ambientais globais (50% pouco importante) e
violência sexual (50% pouco importante).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. Como não existe laboratório de ciências, todas
as questões relacionadas a ele não foram respondidas.
Com relação à biblioteca e sala de leitura todos
declaram que o seu acervo bibliográfico não é suficiente, e
que não são adequados, bem como seu o espaço físico
também não é suficiente muito menos adequado. Assim o
foi para seu mobiliário, bem como para a sua adequação.
Que sua manutenção não é suficiente. Que não dispõe de
computadores, muito menos climatização. O acervo
existente é inadequado (100%) e que a maioria dos títulos
são livros didáticos (60%), e, que sua composição restante
é de literatura infantil, juvenil e brasileira, bem como,
jornais, revistas, mapas e atlas. Que a biblioteca e a sala de
leitura são usadas pelos alunos como apoio ao estudo de
sua disciplina (50%).
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (50%) serem recebidos via Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD) e que estes livros são
escolhidos pela Secretaria Municipal de Educação (100%)
e 40% os utilizam, bem como, 40% utilizam parcialmente.
Além destes, outros livros também são utilizados pelos
docentes no preparo das atividades de ensino e eventos
escolares (100%) e que têm como critério principal
empregado para a escolha a atualidade do conteúdo (50%)
e a abordagem inovadora (50%). O fato de contribuírem
parcialmente (50%) para o alcance dos objetivos propostos
para a sua disciplina e reforçarem parcialmente a
metodologia de ensino centrada na memorização (100%) e
oferecerem parcialmente questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos (50%), foram

2667

considerados por todos, ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação, não privilegiam conhecimentos teóricos em
relação aos conhecimentos práticos (50%) e estão
relativamente defasados em relação à dinâmica dos
processos de ensino e aprendizagem (50%), muito embora,
em parte, estimulem a multidisciplinaridade (50%).
Os livros didáticos constituem fonte parcial
(50%) de leitura e informação para o aluno e, desta forma,
incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (100%), além de oferecer parcialmente
estratégias para a pesquisa e aplicação desses
conhecimentos (100%).
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas têm por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade de Ananizal,
localizado na Zona rural do município de Oriximiná-Pará.
Sendo que a comunidade está na zona rural
distante da sede do município, apresenta inúmeras
carências em vários aspectos: saneamento, saúde,
segurança dentre outros. Porém, o abastecimento de água e
de energia representa uma prioridade para a comunidade,
por isso o plano de ação visa intervenções que possam
melhorar o sistema de abastecimento de água e de energia
na comunidade.
As ações iniciais a curto e médio prazo para
melhorias no abastecimento de água:
- Promover a manutenção dos microssistemas de
abastecimentos de água via poços artesianos comunitários
já instalados na comunidade.
- Aumentar o número de poços artesianos
construídos na área para atender mais famílias na
comunidade.
- Alternativamente instalar sistemas de captação
direta ou por sistema de bombeamento, individuais,
diretamente dos lagos, igarapés, rios e nascentes, com
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posterior tratamento, para atende maior número de
comunitários.
As ações iniciais a curto e médio prazo para
melhorias no abastecimento de energia:
- Aquisição de mais grupos geradores de energia
para atender mais famílias que não tem o serviço de
energia na residência.
Estas ações podem ser articuladas através da
Associação de Moradores do Bairro, pois reivindicações
coletivas organizadas e legitimas tem um impacto
considerável para alavancar soluções de curto e médio
prazo. Sendo que a associação de moradores representa
uma
entidade
que
atua
como
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de representar
uma possibilidade de exercitar a cidadania, pois pode
promover a organização social que conduz de forma
coletiva a defesa da melhoria da qualidade de vida dos
moradores.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF BOM JESUS
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15559572
EMEF BOM JESUS
Infantil e Ensino Fundamental
ORIXIMINÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME

2670

DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto ao acondicionamento do lixo das
residências, 45,9% dos comunitários o guardam em
recipientes abertos, enquanto que 32,1% acondicionam o
lixo em recipientes fechados, e ainda 22% é jogado no
buraco. A maioria dos moradores declarou que o lixo é
queimado (92,4%), mas 7,6% enterram o lixo. Quanto ao
reaproveitamento dos resíduos considerados lixo, a maioria
dos moradores (84,6%) disse que não reaproveita ou faz
seleção do lixo, apenas 15,4% reaproveitam o lixo, destes
65% reaproveitam dejetos de animais para adubo, 20%
reaproveitam os plásticos, 10% reaproveitam o lixo do
quintal para adubo, e ainda 5% reaproveitam lixo do
quintal.
Quanto ao abastecimento de água no domicílio,
76,1% declarou que tem o abastecimento água na
residência a partir da coleta água de rios ou igarapés,
19,6% através do microssistema comunitário (poço
artesiano), e ainda 2,2% tem poço doméstico ou cacimba.
Com relação ao tipo de tratamento da água, 68,3% dos
moradores consultados consomem água clorada, mas
22,1% não realizam nenhum tratamento na água que
consomem 6,7% de moradores tem água filtrada, enquanto
que 2,9% fervem a água para o consumo.
Esgoto: O tipo de sanitário ou banheiro, em
todas as residências o sanitário encontra-se fora das
residências, e o esgoto do banheiro ou sanitário de 72,3%
das residências visitadas é despejado a céu aberto ou vala,
26,6% despejam no buraco, e apenas 2,9 % tem esgoto do
tipo fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade notamos que a maioria
dos entrevistados tem apenas o ensino fundamental
incompleto (84%), 7,4% os que concluíram o ensino
fundamental, 6,4% não sabem ler/escrever, já 5,3% dos
moradores entrevistados tem ensino médio completo, 2,1%
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sabem ler/escrever, mas não frequentaram escola, e ainda
1,1% tem ensino superior completo. Sendo que todos os
entrevistados declararam ter estudado em escolas públicas.
Saúde
Segundo os comunitários, na maioria das
famílias (34,9%) houveram casos de diarreias, em 15,9%
dos domicílios não houve casos de doenças nos últimos 12
meses, em 16,7% dos domicílios houve casos de viroses,
9,5% corresponde aos domicílios onde houve casos de
malária no período, em 6,4% ocorreram casos de malária,
e em 5,9% dos domicílios ocorreram viroses, em 4%
ocorreu dengue, 3,2% ocorreu hepatite, o mesmo
percentual de 2,4% corresponde aos domicílios onde
ocorreram febre amarela ou problemas ósseos, em 1,6%
das residências ocorreram verminoses ou problemas de
coração e em apenas 0,8% problemas de pele.
Em casos de doença na família, a maioria dos
comunitários recorre ao hospital público (34,7%), o
mesmo percentual de moradores (34,7%) disseram que
recorrem a curandeiros ou benzedeiras, já 23,6% recorrem
ao agente comunitário de saúde, e apenas 6,9% ao posto de
saúde. Na opinião da maioria dos moradores (33,3%) o
atendimento de saúde é considerado regular, o mesmo
percentual de 25% disseram queo serviço é bom ou
inexistente, e para 16,7% dos entrevistados o serviço é
considerado ruim.
Já os serviços de atendimento aos portadores de
necessidades especiais, a maioria (65,4%) considera o
serviço não inexistente, para 24% o serviço é regular, para
8,7% o serviço é bom, mas 1,9% representam os que
consideraram ruins. Quanto à avaliação da assistência
social, a maioria (51,1%) declarou que é regular, 34,4%
afirmam que o serviço é inexistente, mas o percentual de
12,2% representa os que avaliaram como bom, e em menor
percentual 2,2% os moradores que consideram ruim.
Habitação
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Quanto ao tempo de residência na comunidade,
notamos que a maioria dos entrevistados (45,3%) residem
nesta comunidade de 5 a 10 anos, 35,8% moram na
comunidade a mais de 10 anos, 16,8% moram entre 1 a 5
anos, e somente 2,1% tem tempo de residência menor que
1 ano.
Notamos que a maioria 74,7% tem nenhum
documento que lhe confere vínculo ao terreno das
residências, somente 25,3% não souberam responder. A
maioria das residências estão em terrenos de terra firme
(90,9%) e 9,1% estão em áreas inundáveis.
Todos os moradores possuem casa própria. A
casa da maioria dos entrevistados é de madeira 94,9% e
5,1% moram em casas de alvenaria.
Observamos ainda que 64,5% dos moradores
consultados não tem energia elétrica em suas residências,
portanto 35,5% não possui tal serviço.
Transporte
Quanto aos meios de transporte utilizados pelos
comunitários, 42,6% dos moradores consultados utilizam
canoa, já 19,6% utilizam barca, 13,5% moto, 10,8 carroça,
6,8% utilizam Kombi/van, 3,4% descolocam-se a pé na
comunidade, e somente 2,7 % usam serviços de moto-táxi.
Meio ambiente
Quanto ao abastecimento de água, a maioria dos
moradores (50,5%) declarou que o serviço é regular,
porém 34,4% declararam que o serviço não existe e para
15,1% este serviço é considerado bom.
Sobre a questão da urbanização das ruas, a
maioria dos comunitários consultados (99%) disse que o
serviço não existe, mas para 1% o serviço é bom.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Quanto à renda das famílias, a maioria (63,8%)
recebe menos de um salário mínimo mensal, 32,8%
ganham entre 1 a 2 salários mínimos mensais, e ainda
3,4% declararam não ter renda. Quanto à origem da renda,
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grande parte dos comunitários (23,2%), respondeu outros,
mas não especificou, 22,1% recebem auxílio financeiro de
programas sociais (destes 77,4% bolsa família; 11,3%
bolsa jovem e 11,3% salário maternidade), enquanto que
3,4% são profissionais autônomos, 17,1% recebem
aposentadoria pública, 12,2% trabalham no serviço
informal (100% agricultor), 3,9% são trabalhadores de
órgãos públicos e ainda 1,1% trabalham em empresas
privadas.
Segurança pública
O serviço de segurança pública é considerado
bom para a maioria dos entrevistados (53,8%), mas para
34,4% o serviço é considerado inexistente, enquanto que
1,9% dos moradores entrevistados acham o serviço
regular.
Cidadania
A maioria dos moradores participantes da
pesquisa (97,3%) afirma gostar de morar na comunidade.
E na opinião da maioria 77,1% a convivência entre os
moradores é boa, enquanto que 22,9% acham essa
convivência satisfatória. Quanto à atuação da associação
de moradores, a maioria declarou que essa atuação inexiste
(60%), porém 22,9% consideram regular, 9,5%
consideram na ruim e apenas 7,6% acham a atuação boa.
Quanto à frequência na participação em ações na
comunidade, grande parte dos entrevistados declara que às
vezes participa (70,2%), enquanto que 22,1% disseram que
a maioria das vezes participa, e somente 7,7% nunca
participaram de ações na comunidade. A maioria dos
moradores consultados (58,1%) disse que participaria de
projetos que beneficiem a comunidade, já 21,9% disseram
que talvez participassem de ações na comunidade e 20%
representa os comunitários que não tem interesse em
participar de ações em benefício da comunidade.
Visão compartilhada de futuro
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Para a maioria dos entrevistados (47,2%) o
atendimento de saúde é o item mais relevante, 14,7%
consideram a qualidade de ensino mais relevante, 10,2% a
assistência social é o item mais importante, o mesmo
percentual de moradores (9,6%) consideram o serviço de
atendimento ao portador de necessidades ou cursos de
qualificação profissional, já as creches são mais importante
para 8,6% dos entrevistados.
A maioria dos moradores consultados (30,5%)
acha serviço de transporte coletivo tem maior importância,
já 28,1% disseram que o serviço de coleta de lixo é mais
relevante, mas para 24,6% o abastecimento de água é o
item mais importante para comunidade, 10,6% consideram
o serviço de rede de esgoto mais relevante, e em menor
percentual 6,6% representa os que consideram mais
importante a urbanização das ruas.
A maioria dos entrevistados (36,7%) acha a
presença de áreas de lazer e esporte representa o aspecto
mais relevante, 25% acham mais importante à limpeza de
ruas e terrenos, enquanto que 22% consideram o item mais
importante a programação cultural, e somente para 12,7%
a segurança pública é mais relevante.
Quanto aos aspectos prioritários avaliados, para
a maioria (37,5%), os rios e lagos representam o item mais
relevante, já para 29,9%, a presença de áreas verdes
representa maior relevância, para 20,6% a qualidade do ar
é mais importante, para 14,3% dos entrevistados praias e
balneários tem maior importância, e para apenas 7,4% dos
comunitários consultados, a arborização das ruas é mais
relevante.
A maioria dos entrevistados (27,6%) declarou
que a atuação social das igrejas presença representa o item
de maior relevância, já 20% acham os movimentos sociais
mais importantes, 17% consideram mais importante de
cooperativas de trabalho, para 16,7% o mais importante
seriam projetos sociais, 10% consideram a importância da
associação de moradores, 4,7% consideram a importância
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de clubes e quadras de eventos, e somente 4,1% acha mais
importante a presença de bibliotecas.
PEDEOP
Quanto ao local de trabalho, nestas escolas o
número de docentes é igual para homens e mulheres de
faixa etária variando entre 31 e 50 anos, sendo que todos
contratada, apresentando estes 2 a 10 anos trabalhando a
partir de contrato (75%), lecionam nas séries iniciais do
ensino fundamental (66,6%) atuam em turmas
multisseriadas e não exercem outra atividade na escola e
nem lecionam em outras escolas.
Quanto a formação e motivação, a metade dos
professores está cursando uma graduação, sendo a maior
parte (100%) do tipo licenciatura plena. Em relação à
instituição todos cursam em unidades federais e de forma
presencial. Quanto à formação continuada, todos
responderam ter participado de cursos de capacitação em
instituição pública municipal de forma presencial e
consideraram plenamente adequados os programas das
disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (50% regular); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município, falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (100% importante), falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de
compromisso institucional com a formação docente, falta
de vontade e motivação pessoal, falta de programas de
incentivos por parte das secretarias de educação (50%
muito importante ou importante e indiferente); 4º) falta de
possibilidades operacionais em função da distância, falta
de tempo em função de composição de carga horária em
duas ou mais escolas (50% importante, regular e
indiferente).
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Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional:
1º)oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (50% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
de interesse (50% muito importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola, temáticas novas e/ou
diversificadas, interesse pessoal, melhoria do desempenho
profissional (50% muito importante ou importante); 4º)
Incentivo por parte da Secretaria de Educação (50% muito
importante e 50% regular). Embora todos desejasse a
oferta de cursos, mas indicaram qual.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º)Interesse dos alunos,
qualificação e atualização de conteúdos específicos,
número adequado de alunos em sala de aula, (100%
importante); 2º) Recursos didáticos para programar
práticas, inclusive laboratório, tempo destinado à
disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
melhores salários, salas de aula adequadas, trabalhar em
um só local articulação entre alunos, professores e
gestores, bom desempenho dos alunos, possibilidade de
assumir cargos administrativos, atuação em processo de
gestão participativa (50% muito importante ou
importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação
professor-aluno, merenda escolar, salas de aula adequadas
(100% importante); 2º) convívio social, programas e/ou
projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino
voltada para a memorização do conteúdo, integração dos
espaços de cidadania escola-comunidade, maior inclusão
social, facilidade de acesso a informação via internet,
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facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer,
aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, acesso a fontes bibliográficas variadas,
facilidade de deslocamento para a escola (50% muito
importante ou importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 100 dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como
tema indicado: meio ambiente. São trabalhados integrados
aos conteúdos disciplinares, em parceria com outras
disciplinas, sendo que na escala de associação de
densidade temos: Ciências (33,3%) e História
(33,3%)seguido de Português e Geografia. Os professores
afirmaram não trabalhar temas transversais em parceria
com outras instituições. O curioso é que todos os
entrevistados alegou desconhecer o projeto político
pedagógico da escola, e por conta disso, não sabem se ele
contempla os temas transversais. Todos se sentem
motivados em participar desses eventos, e a maioria dos
alunos estaria altamente motivada a participar (100%
muito alta), principalmente na seguinte escala de
prioridade: 1º) Vestuário, esporte e lazer e cultura regional
(música, dança, festas, literatura, etc) 2º) meio ambiente da
região (floresta amazônica, biodiversidade), problemas
ambientais locais (desmatamento, enchentes, lixo,
endemias, etc), problemas ambientais globais, saúde do
corpo e saúde mental, bem estar social (família, religião,
preconceitos, etc), (50% muito importante ou importante);
3º) doenças sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e
drogas (50% muito importante); 4º) Saúde (doenças
crônicas, câncer, diabetes, hipertensão, etc) (50%
importante); 5º) questões étnicas (indígenas, quilombolas,
etc) (50% importante); 6º) violência sexual (pedofilia,
exploração sexual, etc), equipamentos tecnológicos e
eletrônicos, cultura globalizada (hip hop, funk, grafite,
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etc), (50% pouco importante); 7º) vestuário e veículos
(50% pouco importante); 8º) profissão, renda e emprego,
línguas locais (oriundas das famílias tupi-guarani, jê,
karib) (50% pouco importante). No contexto escolacomunidade os principais temas mencionados como
importantes para serem trabalhados transversalmente
foram: cultura, meio ambiente, cultura regional,
pluralidade cultural (50% cada).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. A maioria (80%) alegou usar costumeiramente
as salas de aula. Como não existem outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico não é
adequado, composto principalmente de: literatura infantil
(33,3%), livros didáticos (33,3%) e livros paradidáticos
(33,3%), jornais e revistas (20%). Todos afirmaram que os
alunos não utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de
sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (100%) categoricamente serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela comissão de professores. Além
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destes, outros livros são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares e que
têm como critério principal a abordagem inovadora. O fato
de contribuírem em sua maior parte para o alcance dos
objetivos propostos para a sua disciplina, não conseguem
reforçar a metodologia de ensino centrada na memorização
e parcialmente oferecerem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos, mas, são
parcialmente ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação, nem privilegiam conhecimentos teóricos em
relação aos conhecimentos práticos, mas não estão
defasados em relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem, muito embora, estimulem em parte a
multidisciplinaridade.
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (50%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(50%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (100%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (50%), mas, não contemplam a
realidade e os elementos culturais locais (100%), porém,
estão adequados às orientações curriculares oficiais (50%).
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas têm por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Varre Vento,
localizada na Zona rural do município de Oriximiná-Pará.
Sendo que a comunidade pertence a zona rural
distante da sede do município, apresenta inúmeras
carências em vários aspectos: saneamento, saúde,
segurança dentre outros. Porém, o abastecimento de água
representa uma prioridade para a comunidade, por isso o
plano de ação visa intervenções que possam melhorar o
sistema de abastecimento de água e energia elétrica na
comunidade.
As ações iniciais a curto e médio prazo para
melhorias no abastecimento de água:
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- Promover a manutenção dos microssistemas de
abastecimentos de água via poços artesianos comunitários
já instalados na comunidade.
- Aumentar o número de poços artesianos
construídos na área para atender mais famílias na
comunidade.
- Alternativamente instalar sistemas de captação
direta ou por sistema de bombeamento, individuais,
diretamente dos lagos, igarapés, rios e nascentes, com
posterior tratamento, para atende maior número de
comunitários.
A ação inicial a curto e médio prazo para
melhorias no abastecimento de energia:
- Aumentar o número de geradores de energia a
diesel para atender mais famílias da comunidade que não
tem o serviço de energia na residência.
Estas ações podem ser articuladas através da
Associação de Moradores do Bairro, pois
reivindicações coletivas organizadas e legitimas tem um
impacto considerável para alavancar soluções de curto
e médio prazo. Sendo que a associação de moradores
representa
uma
entidade
que
atua
como
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de representar
uma possibilidade de exercitar a cidadania, pois pode
promover a organização social que conduz de forma
coletiva a defesa da melhoria da qualidade de vida dos
moradores.
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Projeto Agenda Cidadã
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EMEF PROF ADELIA FIGUEIRA
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
Na comunidade do bairro Santa Luzia, zona
urbana do município de Oriximiná, encontra-se a Escola
Municipal de Ensino Fundamental “Professora Adélia
Figueira” foi fundada em 15 de abril de 1974, como Escola
Estadual de 1º grau “Professora Adélia Figueira” no
governo do Dr. Fernando de Leão Guilhon e a frente do
executivo Oriximinaense Sr. Altino Bentes de Oliveira
Guimarães. Tem como Patrona a professora “Adélia do
Brasil Figueira” devido o relevante papel desempenhado
pela educadora no município de Oriximiná. Assim, as
comemorações alusivas ao aniversário da Escola sempre
foram realizadas no quinto dia do mês de maio, por uma
determinação dos familiares da patrona.
Em princípio, a escola funcionou com o curso
primário de 1ª a 4ª séries, a partir de 1980 foi autorizado
pela portaria nº 567/80-GS, com a delegação de
competência contida na Resolução nº 30 de 08.03.73 do
CEE, a funcionar somente de 5ª a 8ª séries. No ano de
1990, na gestão da Prof.ª Neise Teixeira da Silva, o
Conselho Estadual de Educação AUTORIZOU o
funcionamento do Ensino de 1º grau- 5ª a 8ª séries na
escola Estadual de 1º Grau “Professora Adélia Figueira”
em caráter temporário, pelo prazo de 2 (dois) anos.
Na gestão da Professora Neuza de Almeida
Seixas foi autorizada a implantação gradativa do Ensino do
2º grau, via sistema Regular, habilitação contabilidade e
aprofundamento em Educação geral na área de Ciências
Humanas (CH), com a Portaria nº 133/96-GS, o qual
funcionou até o ano de 2002 sob a gestão do prof.
Odreedson dos Santos Teixeira.
Em 01 de março de 2000, através do Decreto Lei
nº 20 de 01 de março de 2000 o prefeito Municipal de
Oriximiná, o Exmo. Sr. Luiz Gonzaga Viana Filho, no uso
de suas atribuições em convênio nº 011/2000 de
municipalização do Ensino Fundamental celebrado entre
Governo do Estado do Pará, através da SEDUC, SEAD E
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IPASEP, e ainda a Prefeitura Municipal de Oriximiná, em
consolidação das informações do Censo Escolar junto ao
Ministério da Educação e do Desporto- MEC oficializou
todas as escolas Estaduais Municipalizadas como Escolas
Municipais. De acordo com o Decreto a escola passou a
denominar-se Escola Municipal de Ensino Fundamental
“Professora Adélia Figueira”.
Desde sua fundação estiveram à frente de sua
administração no Ensino Fundamental os professores:
Professora Maria de Lourdes Miléo Vilar (1974-1975),
Professora Caterina Megale de Figueiredo (1976-1981),
Professora Ana Lucia Tavares Fernandes (1981-1983),
Professora Neize Teixeira da Silva (1983-1989),
Professora Ana Lúcia Tavares Fernandes (1989-1995),
Professora Eliana Farias Tavares (1995-1996/interina),
Professora Maria Neuza de Almeida Seixas (1996-1999),
Professora Graci Carmem Rodrigues Jordão (interina),
Professora Irêne Gato Lobato (2000-2004), Professora
Luciene Maria da Silva (21.02.2005 a 31.12.2005),
Professora Joelma dos Santos Castro (1º semestre de
2006), Professora Alrenice Printes da Silva (02.07.2007 a
31.12.2008), Professora Lucinéia Guimarães Oliveira
(2009 a janeiro de 2010), Professor Rivanildo Monteiro
Coutinho (fevereiro de 2010 até os dias atuais). Á frente do
Ensino Médio (extinto em 2002) os professores: professora
Marluce da Rocha Calderaro (2000-2001) e Professor
Odreedson dos Santos Teixeira (06.03.2001 a junho de
2003).
A escola tem como símbolos a bandeira e o hino.
A bandeira foi idealizada pela Professora Laura Wanderley
Diniz. As cores predominantes são o vermelho e o branco,
cores oficiais da bandeira paraense. O vermelho simboliza
o sangue paraense, muitas vezes derramado em busca de
uma sociedade mais justa e igualitária. Simboliza ainda a
coragem, a força, a garra, a vitória da família estudantil
“Adélia Figueira”. Simboliza também a zona equatorial
onde moramos, a mais quente da terra. O branco simboliza
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a paz, a união da classe estudantil oriximinaense. O livro
simboliza a Bíblia Sagrada, pois é nela que encontramos a
verdadeira sabedoria. A chama simboliza a sabedoria que
vem de Deus. A pena é símbolo dos escritores sagrados
que escreveram o maior de todos os livros: a Bíblia. O
trevo simboliza a sorte, o amor, os sentimentos, as
emoções na conquista de cada vitória. A cor azul,
ostentada no trevo simboliza o céu oriximinaense. O lema
“Ciência e fé”, expressa a busca dos homens pelos
conhecimentos científicos, porém, irmanados na fé.
Acreditando em si mesmo, na sua capacidade, e que tudo é
regido pela força suprema do universo. O Hino Oficial da
Escola tem como compositores a Professora Nely dos Reis
da Silva (compositora da letra) e o Senhor Manoel Viana
(musicalizou).
Em 2010 foi implantada na Escola o Ensino de 9
anos, através da lei nº 11.114, de 16 de maio de 2005. Essa
lei torna obrigatório o início do Ensino Fundamental aos
seis anos de idade. Assim, a escola passou a funcionar do
6º ao 9 º ano.
Em 07 de maio de 2010 foi inaugurada a
Biblioteca da escola denominada “Nely Reis” A biblioteca
da escola já funcionava, entretanto, foi somente em 2010
que recebeu a placa de inauguração. A professora Nely dos
Reis da Silva é licenciada Plena em Língua Portuguesa
pelo Centro de Educação da Universidade Federal do Pará.
Trabalhou com a disciplina Língua Portuguesa de 1980 a
1996 na Escola Padre José Nicolino de Souza e foi diretora
da Escola Sede – Escola Lameira Bittencourt de 19841988.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto).
Quanto ao acondicionamento dos resíduos
sólidos, a maioria 58,3% declara que são guardados em
recipiente fechado, 40,1% em recipiente aberto e 1,6% em
outros (sacolas e compostagem). Quanto ao destino do lixo
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gerado nas residências, a maioria dos entrevistados 74,5%
disse que o lixo é coletado pelo serviço de limpeza (gari),
16,3% informou que é coletado por caçamba de lixo, 5,3%
queima os resíduos, 3,4% dos moradores enterram ou o
jogam em terreno baldio ou lixão e 0,5% despejam o lixo
em rio ou canal.
Notamos que a maioria dos moradores 94,9%
não faz nenhuma seleção ou reaproveitamento do lixo
gerado no domicílio, apenas 5,1% declararam fazer esta
seleção. Dos que declararam reaproveitar 30% usam papel,
30% plásticos, 20% lixo do quintal, para adubo, 10%
reaproveitam metais e vidros e 10% usam dejetos animais,
para adubo ou energia.
A maioria dos entrevistados 44,3% declara que a
comunidade possui sistema de coleta seletiva, (talvez
tenham confundido o termo coleta urbana com coleta
seletiva), enquanto que 44,2% dizem não haver essa coleta
e ainda 12,5% não souberam responder sobre este serviço.
Segundo 68,3% dos entrevistados a coleta de lixo é feita 1
vez por semana, 30,7% dizem ter o serviço de coleta do
lixo da residência 2 vezes por semana, apenas 1% relata
diz não ter coleta de lixo.
E quanto ao tipo de abastecimento de água a
maioria 79,8% recebe água através rede geral de
distribuição, 19,2% do micro abastecimento comunitário
(poço artesiano) e apenas 1% utiliza-se da água de
bicão/cacimba. Já quanto ao tratamento que realiza como
água para ser ingerida, notamos que a maioria 64,2% tem
água clorada, 25,7% filtra, 10,1% ferve e 16,9% não
realiza nenhum tratamento.
Esgoto: Quanto à destinação do esgoto do
banheiro/sanitário, a maioria das residências 58%, o esgoto
do banheiro ou sanitário é direcionado para fossa séptica,
13,7% a céu aberto/vala, 12,7% utiliza outros meios para
lançar o esgoto do banheiro (fossa negra), 9,3% utiliza
sumidouro e 6,3% é lançado na rede geral.
Educação (escolaridade)
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Quanto à educação, a maioria dos entrevistados
que possuem o ensino fundamental incompleto (25,9%),
seguida dos que possuem ensino médio completo (24,9%);
dos que possuem ensino médio incompleto (16,6%);
ensino fundamental completo (10,7%); sabe ler/escrever,
mas não frequentou a escola (7,3%); não sabe ler/escrever
(6,8%); dos que possuem ensino superior completo (4,4%)
e os que possuem o ensino superior incompleto (2,9%). A
maioria (91%) dos entrevistados estudou em escola
pública.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
dengue (19,3%), outras viroses (15,3%); diarreia (14%),
doenças respiratórias (8,3%), verminoses (6,3%) e
problemas ósseos e/ou de articulação (6,3%). Ressalta-se
que o percentual de 15,6% disse não ter havido ocorrência
de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
Segundo os comunitários em casos de doenças
na família, 53,8% recorrem a hospitais públicos 42,3%
recorrem a postos de saúde; 1,4% a agentes comunitários
de saúde, 1,5% recorrem a médico do plano de saúde,
hospital privado, além de remédios caseiros.
Quanto ao atendimento de saúde, 51,4% dos
entrevistados consideram regular e 26,4% ruim. Em
relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
42,8% dos entrevistados declararam não saber, 27,9%
regular; 17,8% julgaram ser ruim; 8,2% afirmam que não
existe e 3,4% avaliaram como bom.
Quando questionados sobre a assistência social,
38% dos entrevistados informaram que é regular, já 29,8%,
não sabem, 16,3% consideram ruim, 9,6% consideram
bom e 6,3% informou que não existe. Outro dado de
avaliação foi da qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 48,6% consideraram regular, 40,4%
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consideram este item bom, 5,8% afirma ser ruim; 3,4%
asseguram que não existe e 1,9% não sabem.
Habitação
A maioria das famílias reside a mais de 10 anos
nesse local (64,9%). São famílias constituídas em sua
maioria por 2 a 3 pessoas (38,9%) e 4 a 5 pessoas (31,3%),
onde o grau de parentesco é pai/mãe/filho (48%).
A maioria (71,2%) dos entrevistados possui
documento de propriedade do terreno; 24,5% não possuem
documento de propriedade (sendo o título de afloramento
do terreno) e 4,3% não souberam responder.
Questionados sobre as características do terreno,
100% dos entrevistados responderam que vivem em área
de terra firme. A maioria dos entrevistados (81,2%) diz
que moram em casa própria, 12,2% dizem que sua
residência é alugada, 6,1% ser cedida e ainda 0,5% dizem
que ter obtido a residência por posse. A maioria as
residências são construídas em alvenaria (75,6%).
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
32,6% andam a pé, 21,4% usam moto-taxi, 19% bicicleta,
8,5% carro e ainda 2,7% barco/balsa/lancha.
Meio ambiente
Com relação ao abastecimento de água na
comunidade de Santa Luzia, 99,5% disseram existe e
apenas 0,5% afirmou não existir. Sendo que a maioria
(53,8%) afirma que o serviço de abastecimento de água é
ruim; 35,1% regular e 10,6% bom.
Quanto à urbanização das ruas, 86,5% dos
entrevistados disseram que existe urbanização das ruas,
12% afirmaram não existir e 1,4% não sabe. Dos
entrevistaram que afirmaram existir 42,3% avaliaram
como regular este item, 26,4% como ruim e 17,8%
disseram ser bom.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
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Quanto à renda familiar, 50,5% recebem de 1 a 2
salários mínimos mensais, 18,8% possuem renda de 2 a 3
salários mínimos mensais, 22,1%de menos de um salário
mínimo mensal, enquanto que 5,8% tem renda entre 3 a 5
salários mínimos; 1,9% não possuem renda e 1% recebe
mais de 5 salários mínimos mensais. Quanto á origem da
renda, observamos que 24,2%, trabalham em empresa
privada, 21,6% são trabalhadores autônomos, enquanto
que 19,5% trabalham em empresa pública, os que recebem
aposentadoria
pública
representam
16,8%
dos
entrevistados, já os que recebem auxílio de programas
sociais são 7,9% (sendo a totalidade oriunda do programa
Bolsa Família), 6,8% trabalham na informalidade e ainda
3,2% recebem aposentaria privada.
Segurança Pública
Dos moradores entrevistados, 36,1% consideram
a segurança pública ruim, 31,7% regular, 20,2% afirmam
não existir, enquanto que 6,7% não souberam informar,
somente 5,3% julgaram como bom.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 93,3% disseram que sim, 5,8% dizem que
gostam parcialmente e 1% afirmaram não gostar. Por outro
lado, quando perguntados com que frequência à família
participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 64,9% responderam que
participam às vezes; 24% nunca e 11,1% na maioria das
vezes. E quando perguntados se participariam de projetos
que beneficiariam sua comunidade, 62% afirmaram que
sim, 25,5% talvez/depene e 12,5% não.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (64,9%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde, para
10,1% o item mais importante são cursos de qualificação
profissional.
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Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 79,7% consideram o abastecimento de
água, 9,7% coleta de lixo.
A maioria dos moradores entrevistados
considera mais importante à segurança pública (79,3%).
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 35,6% consideram mais importantes à
qualidade do ar, 31,3% arborização de ruas; 15,4% áreas
verdes; 13,9% rios e lagos e 3,8% as praias/balneários.
Para a maioria dos moradores entrevistados
(26,8%) a atuação da associação de moradores ou a
presença de cooperativas de trabalho representa o item de
maior relevância, em seguida a presença de projetos
sociais é o item mais importante para 16,3% dos
moradores, enquanto que 9,8% consideram uma maior
importância para a presença de bibliotecas, com o mesmo
percentual (9,8%) os que consideram a atuação social das
igrejas, já para 6,9% a presença de clubes e quadras de
eventos é o item de maior importância e somente 3,7% dos
moradores declararam que os movimentos sociais é o item
mais relevante.
PEDEOP
Quanto ao local de trabalho, a partir da aplicação
dos questionários pode-se verificar que a maioria dos
professores atuantes na escola é do sexo feminino, sendo
que os professores pesquisados tem idade entre 31 e 40
anos, com 11 e 15 anos de tempo de serviço. O método de
ingresso desses professores na escola foi mediante
concurso público e firmação de contrato com o município.
Ressaltando que os professores que compõem o corpo
docente da escola são 88,9% concursados e 11,1%
contratados. Esses professores atuam nas séries iniciais
(4,5%) e finais do ensino fundamental (81,8%) e em
turmas do ensino médio (13,6%). Atuam nas turmas de 6º
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ao 9º ano ministrando, em sua maioria, as disciplinas de
Português (29,2%), Ensino da Arte (25%), Estudos
Amazônicos e Matemática (12,5%), cumprindo uma carga
horária total de 1920h (somados a carga horária de todos
os professores desse segmento).
No que se referem às séries iniciais estes
cumprem uma carga horária total de 100h mensais, e no
ensino médio 45h, sendo utilizadas para ministrar a
disciplina de Português. Quando questionados acerca de
exercerem outras atividades na escola 94,4% dos
professores afirmam que só atuam como docentes na
instituição, enquanto que 5,6% atua como coordenador de
polo Universidade Aberta do Brasil, com carga horária de
100h. Quanto ao lecionar em outras escolas 47,4%
afirmam que atuam em outras escolas, enquanto que
52,6% possuem dedicação exclusiva à escola Adélia
Figueira.
Quanto à formação e a motivação, todos os
professores que participaram dessa pesquisa têm nível de
graduação, sendo que 95% são licenciados plenos e 5%
bacharéis. Destes 41,2% são graduados no curso de
Licenciatura Plena em Letras. 64,3% estudaram em
instituições federais, na modalidade presencial, além disso,
82,4%
destes
professores
participaram
de
cursos/programas de formação continuada disponibilizados
por instituições públicas e da rede privada. Os professores
foram questionados se os conhecimentos adquiridos
durante sua formação são adequados ao programa das
disciplinas que lecionam 50% afirmam que os
conhecimentos são plenamente adequados programas das
disciplinas.
Em se tratando do aprimoramento/atualização
profissional os professores apontaram a participação em
cursos, eventos, workshops e outros como um fator de
motivação no que se refere a melhorias na prática docente.
Quando questionados acerca da oferta de cursos que visem
à melhoria do desempenho nas atividades de ensino estes
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propuseram cursos de leitura, libras e educação especial.
83,3% consideram-se aptos a participar de cursos de
formação, educação continuada à distância, enquanto que
16,7% afirma não estar apto devido a questões relativas à
dificuldade de acesso à internet, falta de capacitação em
informática, tempo ou mesmo falta de incentivo.
A questão da falta de tempo em função da carga
horária em duas ou mais escolas é considerada um aspecto
de grande importância no que diz respeito ao
aprimoramento e atualização profissional dos professores.
Além do tempo, estes apontam ainda a questão da falta de
comunicação e divulgação de cursos na escola; a falta de
compromisso institucional com a formação docente, a falta
de vontade e motivação pessoal, a ausência de programas
de incentivo por parte das Secretarias de Educação, falta
de mecanismos de cobrança pelo estado e pelo município,
falta de possibilidades operacionais em função da distância
física, bem como a falta de recursos financeiros.
No que concerne à motivação em dar aulas os
professores atribuem grande importância à utilização de
recursos didáticos como meio de auxiliar na prática
docente, incluindo nesses recursos o uso de laboratórios de
ensino. Outro fator apontado é o tempo destinado à
disciplina, que na maioria das vezes é insuficiente para
trabalhar conteúdos teóricos e práticos, a busca por
melhores salários, a articulação entre alunos, professores e
equipe gestora, o interesse e melhor desempenho dos
alunos, a redução do número de alunos em sala de aula,
além de uma melhor qualificação e atualização em
conteúdos específicos, atuação em processo de gestão
participativa, salas de aulas adequadas e dedicação
exclusiva a uma só escola.
Quando questionados acerca do que motiva os
alunos em sala de aula, os professores atribuem grande
importância ao convívio social na escola, a implementação
de programas ou projetos dirigidos aos alunos, articulação
dos conteúdos e sua relação com a realidade
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socioambiental e cultural dos estudantes, integração dos
espaços escola-comunidade, maior inclusão social e
digital, como facilidade de acesso a informações via
internet, expectativa de melhoria de vida e de trabalho
através da formação escolar, facilidade de acesso a
contextos diferenciados, tais como de informação e de
lazer, e a promoção de uma melhoria no aprendizado
mediante a implementação de atividades lúdicas e
participação, isto é, de integração. No que se refere a uso
de recursos didáticos como motivação, os professores
atribuem grande importância ao fácil acesso a fontes
bibliográficas variadas. Outros fatores que motivam a
participação dos estudantes em ir a escola é o incentivo da
família, dos professores, além de uma melhor relação
professor-aluno, melhor acesso, ou seja, facilidade de
deslocamento para a escola, merenda escolar, além de
salas de aulas adequadas para o desenvolvimento das
atividades de ensino.
Um dos fatores que auxiliam os professores em
sua prática são as orientações oficiais, as quais segundo os
dados do questionário são acessíveis para o ensino da sua
disciplina, isto é, incorporam as ideias e as sugestões
apontadas nas mesmas, incluindo os temas transversais,
sendo que os temas mais trabalhados pelos professores são
pluralidade cultural, ética e meio ambiente.
Vale ressaltar que os professores afirmam
trabalhar esses temas articulados a conteúdos de outras
disciplinas, tais como: Estudos Amazônicos, História e
Português, além de Ensino das Artes e Ensino Religioso.
Em se tratando de trabalhar os temas transversais em
parcerias com outras instituições 80% dos professores
afirmam não fazê-lo, enquanto que 20% dizem fazer tais
parcerias.
Outra questão referia-se ao conhecimento do
Projeto Político-Pedagógico (PPP) da escola e se o mesmo
contempla os temas transversais. 62,5% dos professores
afirmam conhecê-lo, enquanto que 37,5% não o conhecem.
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Destes, 68,8% dizem que o PPP contempla os temas
transversais, sendo estes: Meio Ambiente, Saúde e outros.
Enquanto que 31,3% não sabem informar.
Quando os professores foram questionados
acerca da definição dos temas para serem trabalhados nas
feiras de ciências e exposições, 89,5% dizem que os
mesmos são pautados na transversalidade e desenvolvidos
multidisciplinarmente. No que diz respeito à motivação,
94,7% se sentem motivados em realizar/participar desses
eventos, além disso, 78,9% dos professores afirmam que
os estudantes se sentem altamente motivados em participar
desses eventos. Sendo que os temas que os estudantes
considerariam mais interessantes ou importantes, na
opinião dos professores, são: Meio Ambiente da região,
questões étnicas, problemas ambientais, doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas,
profissão, emprego e renda, esporte e lazer, equipamentos
tecnológicos e eletrônicos, cultura regional e globalizada e
violência sexual.
No que tange a infraestrutura de apoio
pedagógico existentes na escola, 50% dos professores
destacam a existência de salas de aula, 23,7% de
Biblioteca/sala de leitura e 23,7% de Laboratórios de
Informática, além de área coberta e quadra esportiva.
Sendo estes os locais mais utilizados no decorrer de suas
práticas.
Não se obteve resposta com relação á:
Compartilhamento do Laboratório de Ciências com outras
disciplinas; suficiência e adequação dos espaços físicos,
mobiliário, instalações, manutenção, equipamentos e
materiais didáticos referentes aos recursos; utilização
destas instalações no ensino da disciplina; utilização do
Laboratório de Ciências no favorecimento do
conhecimento em ciências para o cotidiano; utilização de
outros espaços de ensino e aprendizagem para o
desenvolvimento de práticas didáticas de Ciências, como
museus, parques e unidades de conservação; no que se

2694

refere ao acesso à internet nos Laboratórios de Informática,
62,5% dos professores afirmam que não há acesso, e
quando estão conectados a velocidade da conexão é
bastante lenta. Quanto ao apoio de pessoal qualificado no
uso didático desses recursos, 88,9% dos professores
apontam a existência desse pessoal. O laboratório é
utilizado ainda para outras funções, tais como: para
atividades de apoio pedagógico para os professores durante
as aulas. Ressaltando que em alguns casos o laboratório
não é utilizado por falta de manutenção, ou os
computadores não funcionam.
Quanto à suficiência e adequação dos espaços
físicos,
mobiliário,
instalações,
manutenção,
computadores, programas (software) de apoio didático,
periféricos, climatização, suporte de internet referente aos
recursos materiais e à infraestrutura da escola os
professores apontaram que estes são insuficientes e
inadequados para a prática docente. Além disso, 77,8% dos
professores utilizam os recursos tecnológicos da
informação e comunicação em suas disciplinas. E 55,6%
dos professores afirmam que os estudantes fazem uso
desse recurso por conta própria. Os professores apontam
que na escola não há projetos de informática educativa
para os estudantes. E nem captação de projetos como TV
Escola, Rádio pela Educação. 55,6% dos professores
afirmam que na escola não há materiais de apoio didáticopedagógicos como filmes, documentários, séries
educativas e outros. 88,9% dos professores afirmam que a
escola não recebe cursos de capacitação para uso de
materiais audiovisuais de apoio pedagógico, e nem
consideram que os materiais disponíveis na escola são
adequados e atualizados para o atendimento das demandas
disciplinares. O uso desses materiais é realizado raramente
ou nunca é usado (37,5%). Apesar dessas ausências e
dificuldades os professores (62,5%) avaliam os materiais
audiovisuais instrumentos importantes, no que diz respeito
ao apoio didático-pedagógico nas suas disciplinas. Quanto
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à produção de materiais didáticos com os recursos
disponíveis no ambiente escolar 66,7% dos professores
afirmam que o fazem.
A maioria dos professores (66,7%) considera o
acervo bibliográfico da escola insuficiente para apoio em
suas práticas, destes 55,6% o consideram inadequado. O
espaço físico, o mobiliário da biblioteca é considerado
suficiente e adequado por 55,6% dos professores. Quanto
às instalações e computadores 77,8% dos professores
consideraram insuficientes e inadequadas para os
estudantes e para o desenvolvimento de aulas práticas. E
88,9% dos entrevistados consideram a manutenção da
biblioteca insuficiente e inadequada. Todos os professores
consideram a climatização insuficiente e inadequada tanto
para os estudantes quanto para a conservação dos materiais
presentes na sala. Quanto ao acervo bibliográfico, 77,8%
dos professores consideram-no parcialmente adequados as
demandas da disciplina, sendo que este acervo é composto
de materiais referentes à Literatura infantil, juvenil e
brasileira, conforme. O acervo não é utilizado pelos
estudantes como apoio aos estudos da disciplina, segundo
44,4% dos professores.
Quanto aos livros didáticos 77,8% dos
professores afirmam que a escola recebe os livros pelo
PNDL, sendo que estes são escolhidos pela comissão de
professores da escola, lembrando que 82,3% dos
professores utilizam esses livros em sala de aula, bem
como de outras fontes para o preparo de atividades de
ensino e eventos escolares como revistas e jornais,
internet, livros, TV e outras mídias.
Os professores apontaram a questão da
Abordagem inovadora e a qualidade dos temas e
conteúdos, atualidade e adequação destes como critérios de
escolha dos livros didáticos a serem utilizados em sala de
aula.
Vale ressaltar que esses professores consideram
que os livros didáticos utilizados contribuem de forma
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significativa para alcançar os objetivos propostos pela
disciplina. Sobre os livros didáticos os professores
apontam como pertinentes: Reforço as metodologias de
ensino centrado na memorização; oferecem questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos;
são parcialmente ricos em relação ao conteúdo e à
apresentação; privilegiam parcialmente os conhecimentos
teóricos em relação aos conhecimentos práticos; não estão
defasados em relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem;
estimulam
parcialmente
a
multidisciplinaridade; consistem na principal fonte de
leitura e informação para o aluno; oferecem parcialmente
estratégias para a pesquisa e aplicação do conhecimento;
incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos; aprofundam parcialmente os conteúdos
trabalhados em sala de aula; estão parcialmente adequados
às orientações curriculares oficiais; os conteúdos
contemplam parcialmente a realidade e os elementos
culturais locais.
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas têm por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade do Bairro de
Santa Luzia, localizado na Zona Urbana do município de
Oriximiná-Pará. Vimos que um dos principais anseios
converge para ações prioritárias:
Melhoria na qualidade do abastecimento de água
e melhoria na qualidade da segurança, mas devido à
atuação da associação de moradores ser considerada o item
de maior relevância para a maioria dos moradores
entrevistados.
Neste sentido, o plano de ação visa o
Fortalecimento da Associação de Moradores do Bairro,
afim de, melhorar sua atuação e garantir uma maior
interação com os comunitários, como também para que ele
seja um instrumento de conscientização e mobilização em
defesa dos direitos dos comunitários, além de ser um
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exercício de cidadania, pois pode promover a organização
social que conduz de forma coletiva a defesa da melhoria
da qualidade de vida dos moradores.
Promover palestras ou orientações para estimular
essa organização a capacitar-se e a sensibilizar os
moradores, pois com isso podemos fortalecer a confiança e
interdependência. Desta forma, podem-se criar mapas que
identificam as características positivas de cada bairro e
estabelecer novas parcerias, dando-lhes a oportunidade de
fazer novos projetos ou ao detectar aspectos negativos a
serem resolvidos na comunidade, também procurar
alternativas mais viáveis para solucioná-los ou minimizálos.
Já que a maioria dos entrevistados tem interesse
em participar de projetos de ações que beneficiem a
comunidade, mas ainda não participa com frequência. E
ainda, segundo os aspectos prioritários a serem melhorados
no futuro, uma melhor a atuação da associação de
moradores foi apontado como uma prioridade para a
maioria dos comunitários entrevistados.
Sem dúvidas, com uma melhor organização e
estruturação desta associação pode-se vislumbrar uma
melhor articulação para conhecer e estimular os
comunitários no sentido de uma maior participação junto à
entidade representativa do bairro, e assim articular, com
maior propriedade e respaldo da maioria dos comunitários,
melhorias em vários serviços apontados, como mais
importantes, junto ao poder público, como por exemplo:
melhoria na qualidade do serviço de saúde, no
abastecimento de água e segurança pública e implantação
de cooperativas de trabalho.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
(resíduos sólidos, água e esgoto).
Com relação à coleta de resíduos sólidos, a
maioria 76,9% disse que não existe, 7,7% consideram
regular, enquanto que 7,7% consideram ruim e 7,7% não
souberam responder. Com isso o destino dos resíduos é
100% declara que queimado.
Quanto aos aspectos de abastecimento de água,
54,5% captam água de rios, açude ou nascentes e 45,5%
recebem água a partir de outros meios. Segundo 69,2%
dos entrevistados consomem água sem tratamento,
enquanto que 30,8% consomem água clorada.
Quando perguntados sobre o destino do esgoto
do banheiro, 92,3% responderam despejar o esgoto a céu
aberto/ vala e 7,7% despejam em outros lugares.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade: 84,6% possuem ensino
fundamental incompleto; 7,7 % ensino médio incompleto e
7,7% possuem o ensino superior completo.
Saúde
Quanto à incidência de doenças na residência
nos últimos 12 meses as mais frequente maiores
ocorrências foram as seguintes: verminoses (10%);
doenças respiratórias (10%); diarreia (16,7%); doenças
mentais (3,3%); outras doenças (60%).
Quando perguntados onde recebem o
atendimento as respostas foram as seguintes: 14,3%
recorrem aos postos de saúde; 64,3% recorrem aos
hospitais públicos; 14,3% recorrem a farmácias e 7,1%
recebem o atendimento de curandeiros/ benzedeiros.
Quanto ao atendimento de saúde, 8,3% dizem
ser regular; 8,3% dizem ser ruim; 83,3% disseram não
existir. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências: 7,7% dizem ser ruim e 92,3% declararam não
existir. Quando questionados sobre a assistência social:
8,3% responderam ser regular; 8,3% consideram ruim e

2700

83,3% responderam não existir. Outro dado foi a qualidade
do ensino, onde os resultados mostraram que 31,6%
consideram bom e 68,4% disseram não existir.
Habitação
Quanto à caracterização do domicílio, observase que 30,8% dos entrevistados possuem o documento de
propriedade do terreno, enquanto que a maioria 69,2% não
possui o documento de propriedade do terreno. Os dados
mostram que 76,9% moram em terra firme; 23,1% vivem
em áreas inundáveis.
Transporte
Quanto aos tipos de transporte utilizados os
entrevistados responderam que usam: canoa/bajara
(61,9%) e outros (38,1%).
Meio ambiente
Quanto ao abastecimento de água, 7,7%
consideram bom, 7,7% consideram regular, 7,7%
consideram ruim, porém a maioria dos entrevistados
(76,9%) disse que este serviço é inexistente.
Com relação aos aspectos de urbanização das
ruas, 38,5% dos entrevistados consideram regular, 23,1%
dos entrevistados consideram ruim, 38,5% dizem não
existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Notou-se que 100% dos entrevistados disseram
que nenhum jovem menor de 18 anos contribui com a
renda familiar. Quanto à renda familiar, 69,2% recebem
menos de 1 salário mínimo, enquanto que 30,8% recebem
de 1 a 2 salários mínimos.
Cultura e lazer
Quanto aos aspectos de segurança pública na
comunidade, 69,2% consideram regular; 15,4% declaram
ser ruim e 15,4% dizem não existir.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 61,5% disseram que sim e 23,1% dizem
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gostar parcialmente e 15,4% dizem não gostar do local
onde vivem. Apesar de todas as dificuldades a maioria
gosta do local onde vivem. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência a família participa de
ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 30,8% responderam que as vezes participam
e 69,2% na maioria das vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 69,2% participariam; 7,7% não participariam;
23,1% talvez/depende participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para 84,6% dos entrevistados o item mais
importante é o atendimento de saúde; 15,4% consideram a
qualidade de ensino.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante: 46,2% consideram áreas de esporte e
lazer; 23,2% programação cultural; 7,7% consideram a
limpeza de terrenos como a mais importante e 23,1%
segurança pública. Também foram questionados sobre o
que consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 84,6% consideram áreas
verdes; 15,4% rios e lagos.
PEDEOP
Quanto às características do local de trabalho:
nesta escola a maioria dos docentes são mulheres (75%) de
faixa etária variando entre 18 a 40 anos, sendo que a maior
parte é contratado (75%), apresentando estes 2 a 10 anos
trabalhando a partir de contrato (83,3%) e os concursados
possuem de 2 a 10 anos de serviço. Todos lecionam nas
séries iniciais do ensino fundamental. A maioria (75%)
atuam em turmas multi-seriadas. Nenhum possui outra
atividade na escola e também não lecionam em outras
escolas.
Quanto aos aspectos de formação e motivação:
A maioria dos professores não possui uma graduação
(75%). Em relação à instituição todos cursam em unidades
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privadas e de forma presencial. Quanto à formação
continuada a maioria (75%) respondeu que já participou de
cursos de capacitação, os demais (25%) participaram em
instituição pública municipal de forma presencial e
consideraram inadequados (100%) aos programas das
disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (50% muito importante); 2º) Falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município, falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (50% muito importante); 3º)
falta de comunicação e divulgação dos cursos na escola,
falta de compromisso institucional com a formação
docente, falta de vontade e motivação pessoal (50%
importante); 4º) falta de programas de incentivos por parte
das secretarias de educação (50% importante); 5º) falta de
tempo em função de composição de carga horária em duas
ou mais escolas, falta de possibilidades operacionais em
função da distância (50% indiferente).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Melhoria de função/salário na escola (50% muito
importante); 2º) Interesse pessoal (75% muito importante);
3º) Melhoria do desempenho profissional (75%
importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (75% muito importante); 5º) oferta de eventos
(cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área de
interesse, temáticas novas e/ou diversificadas (50%
regular); 6º) oferta de equipamentos de apoio: computador,
internet, kits de formação, etc. (50% regular).
A metade dos professores manifestaram o desejo
pela oferta de cursos visando um melhor desempenho de
suas atividades de ensino, principalmente em computação
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(100%), a maioria (90%) julgou estar apto a participar de
curso de educação continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Melhores salários,
interesse dos alunos, salas de aula adequadas, trabalhar em
um só local (90% muito importante); 2º) articulação entre
alunos, professores e gestores, bom desempenho dos
alunos, qualificação e atualização de conteúdos
específicos, número adequado de alunos em sala de aula,
atuação em processo de gestão participativa (80% muito
importante); 3º) possibilidade de assumir cargos
administrativos (70% muito importante); 4º) tempo
destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos
e práticos (70% importante); 5º) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratório (50%
indiferente).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação
professor-aluno, merenda escolar, salas de aula adequadas
(90% muito importante); 2º) convívio social, programas
e/ou projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino
voltada para a memorização do conteúdo, integração dos
espaços de cidadania escola-comunidade, maior inclusão
social, facilidade de acesso a informação via internet,
facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer,
aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, facilidade de deslocamento para a escola
(80% muito importante); 3º) Acesso a fontes bibliográficas
variadas (50% indiferente).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a maioria dos professores (75%) afirmam ter
recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina e aqueles que as receberam incorporam em
suas aulas e trabalham algum tema transversal em sua
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disciplina. Como temas indicados temos, em escala de
densidade de utilização: Ética (28,6%), Meio ambiente
(28,6%), Pluralidade cultural (14,3%) Saúde (14,3%),
Orientação sexual (14,3% cada). São trabalhados
integrados aos conteúdos disciplinares, em parceria com
outras disciplinas, sendo que na escala de associação de
densidade temos: Ciências (36,4%), Matemática (18,2%),
Estudos Amazônicos, Português, História, Geografia e
outros (9,1% cada). Os professores afirmaram não
trabalhar temas transversais em parceria com outras
instituições. O curioso é que todos os entrevistados alegou
desconhecer o projeto político pedagógico da escola, e por
conta disso, não sabem se ele contempla os temas
transversais. Todos afirmaram que os temas trabalhados
em eventos escolares são orientados pela transversalidade,
sendo que todos desenvolvem o tema por disciplina
específica. Todos sentem-se motivados em participar
desses eventos, e a maioria dos alunos sempre estariam
motivados a participar, principalmente na seguinte escala
de prioridade: 1º) Violência (doméstica, escolar, gangues,
etc.) 2º) meio ambiente da região (floresta amazônica,
biodiversidade),
problemas
ambientais
locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc.),
problemas ambientais globais, cultura regional (música,
dança, festas, literatura, etc.), saúde do corpo e saúde
mental, bem estar social (família, religião, preconceitos,
etc.), (70% muito importante); 3º) doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (66,7% muito
importante); 4º) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão, etc.) (60% muito importante); 5º)questões
étnicas (indígenas, quilombolas, etc.) (60% importante);
6º) violência sexual (pedofilia, exploração sexual, etc.),
equipamentos tecnológicos e eletrônicos, cultura
globalizada (hip hop, funk, grafite, etc.), (66,7% pouco
importante); 7º) vestuário e veículos (62,5% pouco
importante); 8º) profissão, renda e emprego, línguas locais
(oriundas das famílias tupi-guarani, jê, karib) (50% muito
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importante). No contexto escola-comunidade os principais
temas mencionados como importantes para serem
trabalhados transversalmente foram: cultura, meio
ambiente, cultura regional, pluralidade cultural (25%
cada).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano. Todos alegaram usar costumeiramente as salas
de aula. Como não existe outros espaços como:
laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a esses
itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
internet como apoio às atividades de sua disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura todos
afirmaram que o seu acerco bibliográfico não é adequado.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (100%) categoricamente serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos pela Comissão de Professores (50%)
e utilizados pelos professores (50%). Além destes, outros
livros são utilizados pelos docentes no preparo das
atividades de ensino e eventos escolares (25%) e que têm
como critério principal empregado para a adequação dos
conteúdos (28,6%). O fato de contribuírem em sua maior
parte (50%) para o alcance dos objetivos propostos para a
sua disciplina, parcialmente reforçam em sua maioria
(50%) a metodologia de ensino centrada na memorização e
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oferecerem questões problematizadoras e estimulantes à
curiosidade dos alunos (100%), mas, não são ricos em
relação ao conteúdo e a apresentação (100%), privilegiam
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (100%) e estão defasados em relação à dinâmica
dos processos de ensino e aprendizagem (100%), muito
embora, estimulem a multidisciplinaridade (100%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e
informação para o aluno (100%) e, desta forma, oferecem
estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos
(100%) e incentivam a busca por novas informações e
conhecimentos (100%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (100%), mas, não contemplam
a realidade e os elementos culturais locais (100%), porém,
não estão adequados às orientações curriculares oficiais
(100%).
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade de Acapú,
localizada na Zona Rural do município de Oriximiná-Pará.
Sendo a comunidade ribeirinha da Zona Rural
distante da sede do município apresenta inúmeras
carências em vários aspectos: saneamento, saúde,
socioeconômico e na área de segurança pública. Porém, o
plano de ação visa ações de melhoria no abastecimento de
água e atendimento de saúde na comunidade.
As ações iniciais a curto e médio prazo para
melhorias no abastecimento de água:
- Promover a construção de microssistemas de
abastecimentos de água via poços artesianos comunitários
na comunidade.
- Alternativamente instalar sistemas de captação
direta ou por sistema de bombeamento, individuais,
diretamente dos lagos, igarapés, rios e nascentes, com
posterior tratamento, para atende maior número de
comunitários.
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Para melhorar o atendimento em saúde pode se,
implementar:
- Campanhas educativas promovidas pelos
Agentes Comunitários de Saúde sobre uso e tratamento da
água para o consumo, já que metade dos entrevistados não
realiza nenhum tratamento (podem combater a ocorrência
de doenças de veiculação hídrica).
- Visita semestral de atendimento em saúde via
barco hospital ou similar com profissionais de saúde,
médicos, enfermeiras, odontólogos para acompanhar e
atender os comunitários, afim de promover melhoria na
qualidade da saúde desta comunidade.
Estas ações podem ser articuladas através da
Associação de Moradores do Bairro, pois reivindicações
coletivas organizadas e legitimas tem um impacto
considerável para alavancar soluções de curto e médio
prazo. Sendo que a associação de moradores representa
uma
entidade
que
atua
como
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de representar
uma possibilidade de exercitar a cidadania, pois pode
promover a organização social que conduz de forma
coletiva a defesa da melhoria da qualidade de vida dos
moradores.
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
A escola municipal de ensino fundamental
Professora Joana Bandeira Monteiro, foi criada para
atender a clientela estudantil dos Bairros Santa Terezinha e
São José operário. A dominação foi inspirada na memória
da professora Joana Bandeira uma conceituada educadora
que soube horar com sensatez a missão de ensinar,
contribuindo assim na formação educacional e na
construção da sociedade oriximinaense. Esta instituição foi
inaugurada em 02 de setembro de 2002, através da lei
6.480. Neste ano iniciaram as atividades de ensino sob a
direção da professora Rosa Gomes Gualberto.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Na comunidade do bairro Santa Terezinha,
quanto ao acondicionamento dos resíduos sólidos, a
maioria 89,5% declara que são guardados em recipiente
fechado, 9,5% em recipiente aberto e 1,1% em outros
(coletado). Quanto ao destino do lixo gerado nas
residências, a maioria dos entrevistados 95,3% disse que o
lixo é coletado pelo serviço de limpeza (gari), 2,1% realiza
a queima, 1,6% deposita na caçamba de lixo e com o
mesmo percentual 0,5% dos moradores enterram ou o
jogam em terreno baldio ou lixão. Notamos que a maioria
dos moradores 86,2% não faz nenhuma seleção ou
reaproveitamento do lixo gerado no domicílio, apenas
13,8% declararam fazer esta seleção. Dos que declararam
reaproveitar 24,4% usam lixo do quintal, para adubo,
24,4% reutilizam plásticos, 22,0% reutilizam papel, 19,5%
reaproveitam metais e vidros, 7,3% usam dejetos animais,
para adubo ou energia e 2,4 % reutilizam lixo do quintal.
E quanto ao tipo de abastecimento de água a
maioria 53,2% recebe água através rede geral de
distribuição e 43,7% do micro abastecimento comunitário
(poço artesiano), apenas 3,2% tem poço doméstico. Já
quanto ao tratamento que realiza como água para ser
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ingerida, notamos que a maioria 64,3% tem água clorada,
20,5% filtra, 7,9% não realiza nenhum tratamento, 5,8%
não soube responder, 1,1% realiza outros tratamento e
somente 0,5% ferve a água.
Observamos que a maioria das residências
66,5%, o esgoto do banheiro ou sanitário é direcionado
para fossa séptica, 16,5% vai para rede geral, 10,8% é
canalizado para sumidouro, 4,6% é jogado a céu aberto ou
vala, 1,5% é lançado na rede comunitária.
Educação (escolaridade)
Com relação à escolaridade dos entrevistados
temos 28,6% conseguiu concluir o Ensino médio, apenas
25,9% conseguiu concluir o ensino fundamental e 19,0%
tem formação incompleta, em nível de Ensino
fundamental, 19,0% relata saber ler/escrever, mas não
frequentou a escola, 7,9 % tem ensino médio incompleto,
2,6% Não sabe ler/escrever, temos ainda 5,8% de
participantes tem ensino superior incompleto, 5,3% ensino
superior completo e 0,5% outros (diz não saber ler , mas
sabe escrever - assinar o nome). Quanto ao tipo de escola
frequentou 95,2% escola pública, 2,7% escola privada,
1,6% outros (todos declaram ser analfabetos) e ainda 0,5%
fez o telecurso 1º / 2º grau.
Saúde
Quanto ao tipo de enfermidade que acometeu a
família nos últimos 12 meses. Segundo os participantes da
pesquisa a maioria 38,7% relatou que não houve casos de
doença durante esse período de tempo. Embora 17,4%
disseram ter adoecido por causa de viroses, 8,7% por
dengue, 8,7% por diarreia, 7,8% por verminoses. Em casos
de doenças 82,6 % procuram, preferencialmente o hospital
público, 11,1% vão ao posto de saúde, 3,7% vão à consulta
com médicos do plano de saúde e somente 1,1% são
atendidos em Hospital privado, o mesmo percentual de
moradores recorrem à farmácia e ainda 0,5 aos agentes
comunitários de saúde.
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De forma geral foi questionado sobre a
qualidade no atendimento de saúde, e a maioria 48,7%
considera bom o serviço, já para 41,3% este atendimento é
regular e 6,9% o atendimento é ruim, 1,1% diz não existir
atendimento e 2,1% não sabe responder quanto a qualidade
do serviço de saúde prestado para a população.
Quanto aos serviços de assistência social 33,9%
avaliaram o serviço com conceito bom, mas para 31,7%
esse serviço é regular, 17,5% não souberam avaliar o
serviço de assistência social, 11,6% disseram que o serviço
não existe e 5,3% acham o serviço ruim.
Habitação
Quanto ao tempo de residência na comunidade,
temos a maioria 47,1% tem mais de 10 anos residindo no
Bairro, sendo que o mesmo percentual de 23,8% tem de 1
a 5 anos e de 5 a 10 anos, em menor percentual 5,3% os
que têm até um ano vivendo nesta comunidade.
A maioria das famílias 71,4% possui algum
documento de posse do terreno, enquanto 16,9% ainda não
o possuem, e 11,6% dos entrevistados não sobe responder
sobre a questão. Dos moradores que possuem documentos
que comprovem a posse do terreno, 9% declararam já ter o
título de aforamento, mas a maioria 88,3% tem seu vinculo
com o terreno através das taxas de IPTU, em menor
percentual 2,1% possui apenas o talão de luz em seu nome
e 0,7% relatam já ter a escritura do domicílio. Todos os
terrenos são em áreas de terra firme.
Observamos que a maioria dessas famílias 76,4
% tem casa própria, 13,4% moram em casas alugadas,
5,52% tem permissão de posse e 4,74% moram em casas
cedidas. Sendo que 75,8% das casas são de alvenaria ou
madeira totalizando 24,2%. Quanto aos cômodos presentes
na casa vimos que 36,2% possuem Quartos de dormi,
16,5% possuem sala, 15,5% tem cozinha, 12,9% ainda
possuem jirau e apenas 18,8% tem banheiro. Quanto à
utilização de sanitário ou buracos para as dejeções, todos
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utilizam sendo que 64,0% possuem dentro da casa e 36,0%
do lado de fora da casa.
Transporte
Quanto aos meios de transporte mais utilizados,
vimos que a maioria 28,4% desloca-se a pé, 25,4% usa a
bicicleta com meio de transporte, 15,6% usa moto, 13,1%
utiliza o serviço de moto-táxi, 11,1% usa o carro como
meio de transporte, 3,3% usa barca, balsa ou lancha,
apenas 1,5% usam van / Kombi e em menor percentual os
que utilizam Ônibus (0,8%), e ainda 0,5% deslocam-se em
carroça ou carro de boi, 0,3% utilizam canoa / bajará e
0,3% usam outros meios de transporte como a motocicleta
Meio ambiente
Quanto ao abastecimento de água, a maioria dos
moradores entrevistados (54,5%) afirma que o serviço de
abastecimento de água é bom, 34,9% regular e 6,3% ruim,
com o mesmo percentual de 2,1% os moradores que
declaram que o serviço não existe e os que não souberam
avaliar o serviço de abastecimento de água na comunidade.
Quanto à urbanização das ruas 40,7% acham que
este aspecto tem conceito regular enquanto que 31,2%
avaliaram com conceito bom, 8,5% consideram ruim,
12,7% disseram não existir urbanização das ruas e ainda
6,9% não souberam avaliar esse aspecto da cidade. Quanto
à presença de áreas verdes, a maioria 72,5% acha que esse
aspecto tem conceito bom, mas para 10% tem conceito
ruim, enquanto que 9,4% declararam não saber avaliar este
aspecto, os que atribuíram o conceito regular totalizam
8,1% dos comunitários consultados. Já quanto à
arborização das ruas, o conceito bom foi dado pela maioria
89,2%, e regular por 10,8%.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
A maioria das famílias 56,4 % possui renda total
entre 1 a 2 salários mínimos mensais, 20,2% vivem com
menos de um salário mínimo mensal ou tem renda
ocasional, enquanto que 9 % ganham mais de 5 salários
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mínimos mensais, 7,4% dos entrevistados relatam ganhar
entre 2 a 3 salários mínimos mensais, 4,8 % possuem
entre 3 a 5 salários mínimos mensais e ainda 2,1% relatam
não possuir renda.
Quanto a origem da renda 21,4% trabalham de
forma autônoma, 19,6% tem emprego em empresas
privadas, 19% o mesmo percentual, 13,1% recebem
aposentadoria publica e 4,2% privada, 12,5% declaram que
trabalham no mercado de empregos informais (sendo que
desses 66,7% são pescadores e 33,3% trabalham como
doméstica), 5,4% recebem auxílio de programas sociais
(desses 83,3 % recebem bolsa família e 16,7% recebe
auxílio da FUNAI), e 4,8% tem outras rendas ( desses
78,6% trabalham com diaristas, 14,3% empregadas
domésticas e 7,1% fazem limpeza de quintais).
Segurança Pública
Na avaliação da segurança pública, 53,4%
consideram na com conceito regular, 11,6% acham esse
serviço ruim, 17,5% declaram a inexistência do serviço, os
moradores a conceituaram como boa totalizam apenas
4,2%, e ainda 13,4% dos moradores não souberam avaliar
a questão da segurança pública.
Cidadania
Dos moradores participantes da pesquisa 95,8%
afirmaram gostar de morar na comunidade, 4,2% dizem
gostar parcialmente. E na opinião da maioria 56,1% a
convivência entre os moradores é boa, enquanto que
42,3% acham essa convivência satisfatória e os que acham
a convivência ruim representa somente 1,6% dos
entrevistados.
Quanto à frequência na participação em ações na
comunidade, a maioria declara participar às vezes (45%),
enquanto que 39,7% disseram nunca ter participado, e
apenas 15,3% participam na maioria das vezes. A maioria
dos moradores consultados 71,4% disse que participariam
de projetos que beneficiem a comunidade, já 20,1% não
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participariam, e em menor percentual 8,5% representam os
comunitários que responderam que talvez participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados 86,2%, a
melhoria na qualidade do atendimento de saúde é uma
prioridade, com o mesmo percentual 4,2% representam os
moradores que consideram mais importante a qualidade do
ensino e a oferta de cursos de qualificação profissional,
2,1% acham que o mais importante a melhoria do
atendimento ao portador de deficiência e da assistência
social (ou ações sociais), apenas 1,1 priorizam creches.
Quanto aos serviços considerados mais
importante para os moradores, a maioria 50,8%
consideram a melhoria do abastecimento de água uma
prioridade, 29,6% acham que a prioridade é o serviço de
coleta e 15,3% a rede de esgoto, a urbanização das ruas é
considerada item mais importante para apenas 2,6% dos
moradores entrevistados e somente 1,6% destes considera
a melhoria no transporte coletivo o item mais importante.
Quanto aos aspectos mais relevantes para os
moradores entrevistados à segurança pública representa
uma prioridade para 65,6%, 14,8% acham que o item mais
importante é a limpeza de ruas e terrenos, 10,1% acha a
oferta de uma programação cultural mais rica seria
prioridade e apenas 9,5% tem como prioridade a
arborização de ruas.
Quanto aos aspectos prioritários avaliados, a
melhoria da qualidade do ar representa o item mais
relevante para 63,5%, enquanto que a arborização das ruas
é importante para 15,9% dos moradores, seguido da
construção ou manutenção de áreas verdes é referida por
10,6%, rios e lagos são importantes para 8,5% dos
comunitários e praias e balneários para apenas 1,6%.
Para a maioria dos moradores, a melhoria da
atuação da associação de moradores é prioridade para
36,5% dos entrevistados, enquanto que para 23,8% uma
melhor atuação social das igrejas seria o item mais
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relevante, já para 11,6% dos comunitários, o mais
relevante seriam a atuação de movimentos sociais, 10,1% a
presença de projetos sociais, 8,5%
a presença de
cooperativas de trabalha representa uma prioridade,
enquanto que 5,3% apenas acham que a construção de
mais bibliotecas seria o item mais importante, e a questão
de lazer oferecida em clubes e quadras de eventos seria
relevante para apenas 4,2%.
PEDEOP
Quanto às características do local de trabalho,
nesta escola todos dos docentes são mulheres (100%) de
faixa etária variando entre 31 a 40 anos (41,7%) e 41-50
(33,3%), a maioria são concursados (75%), há um período
de 11-15 anos (33,3%), com atuação nas séries iniciais
(100%). A maioria leciona nas séries iniciais do ensino
fundamental, com 38,5% no primeiro ano.
Nos aspectos de formação e motivação, todos os
professores possuem ensino médio completo, com 75% em
curso de formação de professores/ normal, sendo que a
maioria tem graduação completa (71,4%) em licenciatura
plena (100%) com 33,3% em ciências naturais e em
pedagogia (66,7%), de forma que 60% formaram-se em
Instituições públicas e 40% em privadas, com maioria na
modalidade presencial (80%). Adicionalmente, todos
declararam que participam/participaram de cursos de
formação continuada em instituições públicas municipais
na modalidade presencial. Embora, quanto à adequação
destes cursos para a sua atuação/aplicação em sala de aula
(66,7%) afirmaram que os conteúdos teóricos e práticos
adquiridos em sua formação são adequados.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º)Falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola (50%
importante); 2º)Falta de vontade e motivação pessoal
(41,7% importante); 3º)Falta de recursos financeiros (25%
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importante); 4º)Falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e município (33,3%
importante); 5º)Falta de programas de incentivos por parte
das Secretarias de Educação (33,3% importante); 6º)Falta
de possibilidades operacionais em função da distância
física (8,3% regular importância); 7º)Falta de tempo em
função de composição de carga horária em duas ou mais
escolas (33,3% importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional:
1º)Melhoria de função/salário na escola (83,3% muito
importante); 2º) número de alunos adequados na sala de
aula (83,3% muito importante); 3º)Oferta de eventos
(cursos, palestras, workshops etc.) na sua área de interesse
(58,3% muito importante); 4º) Melhoria do desempenho
profissional (50% muito importante); 5º)Oferta de
equipamentos de apoio (computador, internet, kits de
formação etc.) (50% muito importante); 6º)Incentivo por
parte da Secretaria de Educação (16,7% muito importante);
7º)Temáticas novas e/ou diversificadas (25% muito
importante).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Melhores salários,
interesse dos alunos (100% muito importante); 2º)Bom
desempenho dos alunos, número adequado de alunos em
sala de aula (83,3% muito importante); 3º) Diálogo com
outros professores sobre questões da disciplina, salas de
aulas adequadas, qualificação e atualização em conteúdos
específicos e articulação entre alunos, professores e
gestores (75% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue a
escala de importância: 1º) Salas de aulas adequadas,
merenda escolar e estímulo da família (75% muito
importante);2º) Programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos, integração dos espaços cidadania escolacomunidade, acesso a fontes bibliográficas variadas e
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estímulo docente e relação professor-aluno (75% muito
importante); 3º) Convívio social (75% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem na escola 83,3% dos professores afirmam ter
recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina e que todos as incorporam em suas aulas,
incluindo temas transversais (100%). Como temas
indicados têm, em escala de densidade de utilização:
Pluralidade cultural (25%), saúde (10%), e orientação
sexual (10%). São trabalhados integrados aos conteúdos
disciplinares, e em parceria com outras disciplinas (100%),
sendo que na escala de associação de densidade da
associação temos: Ciências (25,6%), matemática (20,5%),
português (17,9%).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula (37,5%), biblioteca (34,4%),
sala multimídia (18,8%) e laboratório de Informática
(9,4%) para seu uso cotidiano, sendo que 57,1% declaram
utilizar a sala de aula, e 38,1% utilizam a biblioteca.
Quanto ao espaço físico disponível na escola,
41,7% relata que é suficiente A respeito do espaço físico
66,7% considera suficiente e 60% adequado. O mobiliário
é suficiente (80%), mas inadequado (80%), e as instalações
são tidas como suficientes (80%), embora também
inadequadas (60%).
Já quanto a manutenção há
unanimidade na sua insuficiência e inadequação (100%).
A maioria dos profissionais declara utilizar os
recursos de informática e internet como apoio para
ministrar sua disciplina (60%), mas os alunos segundo a
maioria não utilizam esses recursos por conta própria
(75%), pois não há projetos de informática educativa
promovidos pela escola (100%), bem como não existe
capacitação para atuação em projetos TV escola, rádio pela
educação (87,5%) e nem para utilização de materiais
audio-visuais nas disciplinas (62,5%). Observamos o relato
da existência de filmes e documentários disponíveis na
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escola (75%), mas não contemplam os conteúdos
ministrados por 50% destes profissionais, embora atendam
os conteúdos ministrados pelos outros 50%, porém são
raramente utilizados pela maioria (75%) embora exista o
reconhecimento da importância destes materiais como
apoio didático para a atuação nas disciplinas (62,5%).
Quanto à utilização de recursos didáticos extraídos do
ambiente na produção de material didático, verificamos
que 71,4% relatam essa prática.
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria que o seu acerco bibliográfico é suficiente (50%),
e adequado (62,5%). Embora, contando com um espaço
físico não suficiente segundo 50% dos entrevistados e,
suficiente para os outros 50%, a maioria (75%) consideram
o adequado. Quanto ao seu mobiliário insuficiente embora
seja adequado (57,1%). E as instalações e a manutenção
são insuficientes e adequadas (57,1%), contando com
sistema de climatização também inadequado (71,4%) e
insuficiente (87,5%). Que não dispõem de computadores
insuficientes (100%) e inadequados (87,5%). O acervo
bibliográfico atende parcialmente a disciplina de 77,8%
dos profissionais consultados. Acervo disponível na escola
possui 21,1% de literatura infantil e 13,2% juvenil; livros
didáticos 18,4%; e jornais e revistas 15,8%, sendo
utilizado pelos alunos como apoio ao estudo das
disciplinas ministradas por 77,8% dos professores.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (100%) categoricamente serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes
livros são escolhidos por uma comissão de professores
(87,5%) e que 75% dos professores os utilizam. Além
destes, outros livros também são utilizados pelos docentes
no preparo das atividades de ensino e eventos escolares,
com o percentual de 26,8% são os relatos de utilização de
livros didáticos/paradidáticos, principalmente para
acompanhar a velocidade de atualização dos conteúdos
(30,8%), sendo que 22,1% utilizam livros mais específicos,
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15,4% jornais e revistas, e a internet representa a escolha
da maioria (30,8%).
Os livros didáticos utilizados na escola
contribuem (66,7%) para o alcance dos objetivos propostos
para a sua disciplina, mas apesar de não serem
considerados defasados com relação aos aspectos do
processo ensino aprendizado pela maioria (66,7%),
reforçam parcialmente a metodologia de ensino centrada
na memorização, oferecem parcialmente questões
problematizadoras (55,6%), e são parcialmente ricos em
relação ao conteúdo e a apresentação e ainda privilegiem
parcialmente conhecimentos teóricos em relação aos
conhecimentos práticos (66,7%), e também estimulem a
multidisciplinaridade (55,6%).
Os livros didáticos constituem principal fonte de
leitura e informação para o aluno (66,7%), pois oferecem
estratégias para a pesquisa e aplicação desses
conhecimentos (55,6%) e incentivam a busca por novas
informações e conhecimentos segundo 62,5%, além de
aprofundar os conteúdos trabalhados em sala de aula
relatam 77,8% dos professores. Embora segundo a maioria
dos professores os conteúdos não comtemplem a realidade
e os elementos culturais locais e estão parcialmente de
acordo com as orientações curriculares oficiais (55,6%).
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade do Bairro de
Santa Terezinha, localizado na Zona Urbana do município
de Oriximiná-Pará.
Vimos que um dos principais anseios converge
para ações no sentido de um Fortalecimento da Associação
de Moradores do Bairro, a fim de melhorar sua atuação e
garantir uma maior interação com os comunitários, como
também
para
que
ele
seja um
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de ser um
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exercício de cidadania, pois pode promover a organização
social que conduz de forma coletiva a defesa da melhoria
da qualidade de vida dos moradores.
Promover palestras ou orientações para estimular
essa organização a capacitar-se e a sensibilizar os
moradores, pois com isso podemos fortalecer a confiança e
interdependência. Desta forma, podem-se criar mapas que
identificam as características positivas de cada bairro e
estabelecer novas parcerias, dando-lhes a oportunidade de
fazer novos projetos ou ao detectar aspectos negativos a
serem resolvidos na comunidade, também procurar
alternativas mais viáveis para solucioná-los ou minimizálos.
Já que a maioria dos entrevistados tem interesse
em participar de projetos de ações que beneficiem a
comunidade, mas ainda não participa com frequência. E
ainda, segundo os aspectos prioritários a serem melhorados
no futuro, uma melhor a atuação da associação de
moradores foi apontado como uma prioridade para a
maioria dos comunitários entrevistados.
Sem dúvidas, com uma melhor organização e
estruturação desta associação pode-se vislumbrar uma
melhor articulação para conhecer e estimular os
comunitários no sentido de uma maior participação junto a
entidade representativa do bairro, e assim articular, com
maior propriedade e respaldo da maioria dos comunitários,
melhorias em vários serviços apontados, como mais
importantes, junto ao poder público, como por exemplo:
melhoria na qualidade do serviço de saúde, no
abastecimento de água e segurança pública.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF LUIZ GONZAGA VIANA FILHO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15579271
EMEIF LUIZ GONZAGA VIANA FILHO
Infantil e Ensino Fundamental
ORIXIMINÁ
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE VÃ•RZEA
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
A Comunidade Santo Antônio-Amapá, zona
rural Lago Sapucuá Área 2 foi fundada no ano de 1986
pelos próprios comunitários, o senhor Dimas Serrão
Gemaque pediu ao padre Miguel que autorizasse o
funcionamento da comunidade do Amapá, devido as
dificuldades de locomoção que os moradores da área do
Amapá tinham de ir á Comunidade de São Braz ao qual
participavam a muitos anos das celebrações da palavra de
Deus, missas, encontros comunitários, curso de noivos,
curso de pais e padrinhos para poderem casar e batizar
seus filhos.
Hoje é visível que a comunidade Santo AntônioAmapá passou por grandes transformações. Suas ruas
moradias são a maioria de madeiras, tem água encanada,
energia solar, energia a diesel. A Comunidade comporta
uma população de classe média e classe baixa, oferece
uma estrutura de lazer e de saúde precária. Muitos dos
filhos fazem parte da escola próxima a sua residência e
pequena parte dos pais é analfabeta ou tem pouco estudo.
A comunidade apressenta uma escola: escola
Municipal de Ensino Fundamental Luiz Gonzaga Viana,
que teve seu prédio construido no ano de 1991. Foi
inaugurada no dia 03 de setembro de 2001, sob autorização
da Secretaria Municipal de Educação hoje atual SEMED.
É importante destacar que o atual prédio da Escola está
asssentado em um perímetro no município de Oriximiná,
onde, segundo antropólogos e pesquisadores que já
visitaram a Escola, habitavam alguns grupos primitivos
que constituem os povos primitivos da Amazônia. Muitos
artefatos deixados pelos povos que ali viveram. Esta
Escola recebeu o nome Luiz Gonzaga Viana em
reconhecimento aos trabalhos prestados ao Senhor Luiz
Gonzaga Viana antigo morador desta localidade.
A princípio, a Escola funcionou com o curso
primário de 1ª a 4ª Séries com duração de quatro anos. A
partir de 2000 passou a funcionar de 5ª a 8ª série. O
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primeiro administrador desta Escola foi o professor José
Maria Viana Nogueira Filho.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Todas as pessoas questionadas responderam não
usufruir da coleta de lixo regular. Com isso, o destino dos
resíduos produzidos e não coletados – de acordo com as
respostas – é a queimada (100%). Questionados sobre a
seleção/reaproveitamento do lixo, 76,5% responderam que
não e 23,5% responderam que sim.
Com relação ao abastecimento de água, 70,6%
afirmam ser feito através de micro abastecimento
comunitário (poço artesiano) e 27,5% utilizam poço
doméstico. Dos entrevistados, 82,4% declararam que a
água é tratada, sendo que o principal tratamento utilizado é
a cloração (92,9%).
Quanto à destinação do esgoto do
banheiro/sanitário, 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto. Com isso, (64,7%) dos
entrevistados utilizam fossa negra; 19,6% fossa séptica;
9,8% utilizam sumidouro e 5,9% despejam o esgoto do
banheiro ou sanitário a céu aberto/valão. E a maioria
(94,1%) possuem banheiro/sanitário fora da casa.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
moradores que possuem o ensino fundamental incompleto
(45,1%), seguida dos que possuem o ensino fundamental
completo (13,7%); os que possuem ensino médio completo
(11,8%); ensino médio incompleto (7,8%); os que não
sabem ler/escrever (7,8%); ensino superior completo
(5,9%); ensino superior incompleto (3,9%); sabem ler e
escrever, mas não frequentaram a escola (3,9%).Sendo que
(98%) dos entrevistados estudaram em escola pública.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
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diarreia (32,5%); verminoses (24,6%) e outras viroses
(20,2%). As declarações mostram que (62,7%) recorrem
ao hospital público; seguido de postos de saúde (19,6%)
para atendimento.
Quanto ao atendimento de saúde, 43,1% dos
entrevistados afirmaram que não existe; 37,3% avaliaram
como regular; 13,7% como ruim e 5,9% bom. Em relação
ao atendimento aos portadores de deficiências, 43,1% dos
entrevistados afirmaram que não existe; 37,3% avaliaram o
como regular; 13,7% como ruim e 5,9% bom.
Quando questionados sobre a assistência social,
78,4% dos entrevistados testemunharam não existir; 7,8%
afirmaram ser regular; 7,8% julgaram não saber e 5,9%
avaliaram ser ruim. Outro dado de avaliação foi a
qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
70,6% consideraram bom;25,5% consideram este item
regular; 2% julgaram ser ruim e 2% afirmam não existir.
Habitação
A comunidade Santo Antônio - Amapá é
composta de famílias que residem a mais de 10 anos nesse
local (80,4%); de 1 a 5 anos (11,8%) e de 5 a 10 anos
(7,8%). São famílias constituídas em sua maioria por 4 a 5
pessoas (45,1%); de 6ou mais pessoas (41,2%); de 2 a 3
pessoas (11,8%); uma pessoa (2%), onde o grau de
parentesco da maioria é pai/mãe/filho (49%); tios/tias
(23,5%).
A maioria (52,9%) dos entrevistados não possui
documento de propriedade do terreno, dessa forma a falta
de formalidade fica visível na maioria das respostas sobre
esse aspecto questionado.
Questionados sobre as características do terreno,
a maioria (94,1%) dos entrevistados responderam que
vivem em área de terra firme. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, todos (90,2%) dizem que a casa
onde moram é própria; 3,9% afirmaram que casa onde
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reside é posse e 3,9% que é cedida. A maioria as
residências são de madeira (94,1%).
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados a maioria (41,5%)
responderam que utilizam canoa/bajara; (36,6%)
informaram que se deslocam a pé e (12,2%) usam
cavalo/jegue/mula.
Meio ambiente
Com relação ao abastecimento de água na
comunidade, 100% disseram que não existe rede de
distribuição de água.
No aspecto de urbanização das ruas, todos os
entrevistados disseram que não existe urbanização das ruas
da comunidade.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Nas famílias da comunidade, a maior parte
(64,7%) possui de 2 a 3 pessoas trabalhando; verificou-se
que, 84,3% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 7,8%
responderam que apenas um menor de 18 anos contribui
no sustento familiar; 5,9% dos questionados disseram que
dois menores trabalham e 2% responderam que dois
trabalham. Quanto à renda familiar, 41,2% responderam
que possuem renda de 1 a 2 salários mínimos mensais;
35,3% possuem renda menor que um salário mensal;
11,8% possuem renda de 2 a 3 salários mínimos mensais;
7,8% de 3 a 5 salários mínimos mensais e apenas 3,9% não
possui renda. A origem dessas rendas é diversa entre as
quais: empresa pública (29,4%); aposentadoria pública
(23,5%); programas sociais (9,8%), sendo a totalidade
oriunda do programa Bolsa Família; aposentadoria privada
(7,8%); empresa privada (2%) e outros (27,5%), sendo a
totalidade exercem atividade na agricultura.
Segurança pública
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Quanto à segurança pública na comunidade
92,2% os entrevistados, afirmam não existir segurança
pública na comunidade; embora 3,9% avaliam como bom;
2% afirmam ser regular e 2% não sabe.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 98% dos entrevistados disseram que sim e
(2%) parcialmente. Perguntados também com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.) 45,1%
disseram que participam às vezes; 43,1% nunca e 11,8%
na maioria das vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 62,7% responderam que sim; 29,4% talvez e
7,8% não.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (77,5%) o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
15,7% o item mais importante são cursos de qualidade de
ensino; 5,9% cursos de qualificação profissional e2%
assistência social. Também foram questionados sobre o
que consideram mais importante entre: Coleta de lixo, rede
de esgoto, abastecimento de água, transporte coletivo e
urbanização das ruas: 66,7% responderam abastecimento
de água; 27,5% responderam o transporte coletivo; 5,9%
coleta de lixo.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 41,2% consideram áreas de
lazer/esportes; 33,3% segurança pública; 19,6% a
programação cultural e 5,9% limpeza de rios e terrenos.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 49%rios e lagos; 21,6% consideram
qualidade do ar; 19,6% áreas verdes e 9,8% praias e
balneários.

2727

PEDEOP
Quanto ao local de trabalho, nesta escola 90%
dos docentes são mulheres, com faixa etária variando entre
18 a 64 anos, sendo que a maioria (58,8%) é concursada,
apresentando de 2 a 30 anos de serviço público. A maioria
(52,4%) leciona nas séries finais do ensino fundamental,
sendo 25,6% no sexto ano, 23,1% no 7º ano, 25,6% no
oitavo ano e 25,6% no nono ano, atuam nas seguintes
disciplinas: Matemática, Ciências, Ensino Religioso,
Português, Inglês (com 16,7% cada); Estudos Amazônicos,
Geografia (5,6% cada). A maioria (73,3%) não possui
nenhuma outra atividade na escola e não lecionam em
outras escolas.
Nos aspectos de formação e motivação, 50% dos
professores, estão cursando uma graduação (50%), sendo
todas do tipo licenciatura plena nos seguintes cursos:
Pedagogia (50%), Matemática (20%) e Português e Inglês,
História e Geografia, Teologia (10% cada). Em relação à
instituição a maioria (53,8%) cursa/cursou em unidades
federais, sendo a maior parte (85,7%) de forma presencial.
Todos participaram de curso de formação continuada, a
partir de oferta da iniciativa pública municipal, sendo a
maioria (91,7%) no formato presencial. Informaram que os
conhecimentos teóricos e práticos adquiridos durante a
formação são adequados (60%).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação (50% importante); 2º) Falta de compromisso
institucional, falta de vontade e motivação pessoal, falta de
recursos financeiros (41,7% muito importante); 3º) Falta
de comunicação e divulgação dos cursos na escola (41,7%
importante); 4º) Falta de cobrança, especialmente por parte
do estado e município, falta de possibilidades operacionais
em função da distância física (33,3% muito importante);
5º) Falta de tempo em função de composição de carga
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horária em duas ou mais escolas (27,3% muito
importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse Pessoal (85,7% muito importante); 2º) Melhoria
do desempenho profissional, temáticas novas e/ou
diversificadas (64,3% muito importante); 3º) Melhoria de
função/salário da escola, oferta de equipamentos de apoio
(computador, internet, kits de formação, etc), oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops, etc) e sua área de
interesse (57,1% muito importante); 4º) Incentivo por parte
da Secretaria de Educação (42,9% regular).
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, principalmente em: Arte,
Comunicação (15% cada); Formação continuada,
Matemática, Informática, Educação Infantil (10% cada);
Comunicação, Ensino Religioso, Estudos Amazônicos,
Inglês, Educação Física e Especialização em Biologia (5%
cada). A maioria dos entrevistados (53,3%) informou estar
apto para participar de cursos de educação continuada à
distância, dos docentes que informaram não estar apto
representam 46,7%, e a maioria considera a falta de
capacitação em informática como maior entrave (36,4%).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Melhores salários,
interesse dos alunos; 2º) Recursos didáticos para
programar práticas, inclusive laboratório (80% muito
importante); 3º) Bom desempenho dos alunos (71,4%
muito importante); 4º) Articulação entre alunos,
professores e gestores, sala de aula adequada (66,7% muito
importante); 5º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos, qualificação e
atualização em conteúdo específico (60% muito
importante); 6º) Diálogo com outros professores sobre
questões da disciplina, Trabalhar em um só local (46,7%

2729

muito importante); 7º) Atuação em processo de gestão
participativa (33,3% muito importante)
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Estímulo da família (86,7%
muito importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos
aos alunos (80% muito importante); 3º) Aprendizado por
meio de atividades lúdicas e participativas, merenda
escolar, salas de aula adequadas,
(66,7% muito
importante); 4º) Convívio social (60% muito importante);
5º) Articulação dos conteúdos e sua relação com a
realidade socioambiental e cultural, integração dos espaços
de cidadania Escola-Comunidade, maior inclusão social,
acesso a fontes bibliográficas variadas (53,3% muito
importante); 6º) Metodologia de ensino voltada para a
memorização de conteúdos, facilidade de acesso a
informações via internet, facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer; 7º) Facilidade de deslocamento
para a escola (40% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a maioria (66,7%) dos professores afirmam ter
recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina e que todos as incorporam em suas aulas, e
destes, a maioria (92,3%) trabalham algum tema
transversal em sua disciplina. Como temas indicados têm,
em escala de densidade de utilização: Ciências (18,2%),
Estudos Amazônicos (15,2%), Português (15,2%),
Matemática (12,1%), Geografia (12,1%), História (9,1%),
Biologia (6,1%), Física (3%), Química (3%). Os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições. A maioria dos
entrevistados (53,8%) alegou conhecer o projeto político
pedagógico da escola, e a maioria (66,7%) afirmam que ele
contempla os temas transversais. A maioria (66,7%)
afirmou que os temas trabalhados em eventos escolares são
orientados pela transversalidade, sendo desenvolvido o
tema na maioria das vezes (88,9%) de forma
multidisciplinar. Segundo a maioria dos entrevistados
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(80%) afirma que se sentem motivados em
realizar/participar desses eventos e o os alunos sentem-se
na maioria das vezes (63,6%) altamente motivados em
participar desses eventos, principalmente na seguinte
escala de prioridade: 1º) Meio Ambiente da região,
esportes e lazer (71,4% muito importante); 2º) Vestuário e
veículos (61,5% regular); 3º) Doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (57,1% muito
importante); 3º) Profissão, emprego e renda (46,2%
regular); 4º) Saúde do corpo e saúde mental, problemas
ambientais locais (desmatamento, enchentes, lixo,
endemias, etc), problemas ambientais globais (42,9%
importante); 5º) Equipamentos tecnológicos e eletrônicos,
cultura regional (música, danças, festas, literatura, etc)
(42,9% regular); 6º) Violência sexual (pedofilia,
exploração sexual etc) (28,6% regular).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano, e utilizam ambos os espaços costumeiramente.
Como não existem outros espaços como: biblioteca,
laboratório de ciências, laboratório de informática, sala
multimídia, etc., todas as questões relacionadas a esses
itens não foram respondidas. Como recurso a maioria
(80%) produz o seu próprio material didático de acordo
com que é disponível no seu ambiente (plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria (71,4%) afirmou que o seu acervo bibliográfico
não é suficiente e nem adequado (66,7%), mas a maioria
(53,3%) jugam o espaço físico suficiente, porém
inadequados (54,5%), não possui mobiliário suficiente
(60%), porém adequada diante do espaço (54,5%). A
maior parte dos entrevistados (60%) afirma que o acervo
existente não é adequado para atender sua disciplina e que
os títulos são: Literatura Infantil (18,2%), Livros Didáticos
(16,9%), Literatura Juvenil (15,6%), Mapas e Atlas
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(15,6%), Literatura Brasileira (13%), Jornais e Revistas
(13%), Outros (3,9%), Literatura Estrangeira (2,6%). Que
a biblioteca e a sala de leitura são usadas pelos alunos
como apoio ao estudo de sua disciplina (66,7%).
Em referência aos livros didáticos a maioria dos
professores (93,3%) afirmou recebem via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes livros são
escolhidos pela Secretaria Municipal de Educação
(41,2%), o acervo escolhido é utilizado pelos professores
(50%), ou parcialmente usados (50%). Além destes,
revistas e jornais (37,5%) também são utilizados pelos
docentes no preparo das atividades de ensino e eventos
escolares e que têm como critério principal empregado a
abordagem inovadora e qualidade dos temas e conteúdos
(34,3% cada). Contribuem parcialmente (85,7%) para o
alcance dos objetivos propostos para a sua disciplina e
reforçam (60%) a metodologia de ensino centrada na
memorização,
mas
não
oferecerem
questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos
(60%), e são parcialmente ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação (53,3%), e não privilegiam (66,7%)
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos, na concepção dos docentes estão defasados
(66,7%) em relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem,
no
entanto,
não
estimulam
a
multidisciplinaridade.
Os livros didáticos constituem parcialmente
(64,3%) a principal fonte de leitura e informação para o
aluno, mas não (61,5%) oferecem estratégias para pesquisa
e aplicação dos conhecimentos, apesar de incentivarem
(46,7%) a busca por novas informações e conhecimentos,
não se adequando às orientações curriculares oficiais
(57,1%).
PLANO DE AÇÃO
Após análise do diagnóstico socioambiental
identificamos que a comunidade necessita de ações que
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culminem com um melhor atendimento de saúde, tanto na
educação/preventiva quanto na assistência clinica e
terapêutica, além de serviços de assistência social voltados
para melhoria da qualidade de vida dos idosos e das
crianças, pois estes representam a população mais
vulnerável na comunidade.
E ainda, segundo os moradores, o atendimento
de saúde é considerado uma prioridade da comunidade,
pois houve um aumento considerável de doenças nas
famílias da comunidade no último ano, além de não haver
um atendimento adequado por parte do agente de saúde,
pois a secretária de saúde não oferece cursos de
capacitação para o mesmo pudesse melhorar a qualidade
no atendimento as famílias desta comunidade. Portanto a
construção de posto de saúde na comunidade com
atendimento de um médico ou pelo menos um técnico de
enfermagem iria amenizar essa problemática.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto aos aspectos de coleta de resíduos
sólidos na comunidade de São José Operário, 85,7% das
pessoas questionadas responderam que a coleta de lixo é
boa e 14,3% regular. Portanto 86,4% dos moradores
entrevistados relataram que os resíduos são coletado por
garis, enquanto que 9,1% é descartado em terreno baldio e
4,5% é queimado .
Com relação a qualidade do abastecimento de
água na comunidade, 50% dizeram ser regular e 50% boa.
Assim, 68,2% dos entrevistados usam água de rede geral
de distribução e 31,8% micro abastecimento comunitário.
Foram questionados também sobre o tratamento para a
água que usavam e as respostas foram: 63,6% usam água
clorada; 9,1% filtrada; 9,1% nenhum tratamento e 18,2%
não soube responder.
Quanto a qualidade do serviço de rede esgoto,
45,5% dos entrevistados consideram o serviço regular;
27,3% bom; 22,7% ruim e 4,5% inexistente. Quanto ao
destino do esgoto dos banheiros e sanitários das
residências, 68,2% dos entrevistados disseram destinam
em fossa séptica; 13,6% na rede geral; 13,6% a céu aberto
e 4,5% na rede comunitária de esgoto.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
que possuem ensino médio completo (40,9%), seguido dos
que possuem ensino fundamental incompleto (22,7%);
ensino fundamental completo (22,7%) e ensino superior
incompleto (4,5%) 0,6% superior completo. Porém,
quando questionados quanto à qualidade do ensino, 82%
dos entrevistados consideram bom e 18% consideram
regular.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
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dengue (20,8%); verminoses (16,7%); viroses (16,7%);
diarreia (8,3%); problemas ósseos (4,2%); problemas de
coração (4,2%) e 29,2% não informou nenhum caso de
doença. As declarações mostram que 81,8% dos
entrevistados recorrem ao hospital público; 13,6% ao posto
de saúde e 4,5% médicos do plano. Porem, quando
questionados a respeito ao atendimento a saúde, 54,5%
considera bom e 45,5% consideram regular.
Com relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 50% dos entrevistados declararam ser bom;
45,5% regular e 4,5% não sabem. Quando questionados
sobre a assistência social, 50% dos entrevistados
testemunharam ser regular; 45,5% bom e 4,5% ruim.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 81,8%
dos entrevistados não possuem documento de propriedade
do terreno; 9,1% possuem e 9,1% não souberam responder.
Questionados sobre as características do terreno, 100% dos
entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme. Quando foram questionados se a casa onde moram
era própria, cedida, alugada, dentre outros, 100% dizem
que a casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria anda de canoa ou bajara (35,8%); a pé (19,3%);
seguido dos que andam carroça ou carro de boi (15,6%);
bicicleta (10,6%); moto taxi (5,5%); carro (4,1%);
van/Kombi (3,2%) e os que andam de cavalo jegue ou
mula (0,9%).
Meio ambiente
Quanto à qualidade do abastecimento de águana
comunidade 50% relatam que o serviço de abastecimento
de água é bom e 50% diz ser regular.
No que se refere à urbanização das ruas, 50%
dos entrevistados disseram que a urbanização das ruas é
regular; 45% julgam boa e somente 4,5% diz ser ruim.
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Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Em 54,5% das respostas dos entrevistados
confirmam que nenhum dos menores de 18 anos trabalha;
31,8% responderam que um menor trabalha; 4,5% dos
questionados disseram que 3 ou mais menores trabalham e
9,1% disseram que 2 menores trabalham. Quanto à renda
familiar, 66,7 % vivem com renda de 1 a 2 salários; 23,8%
vivem com menos de um salário; 4,8% mais de dois a três
salários e 4,8% mais de três a cinco salários.
Segurança pública
Com relação ao serviço de segurança pública na
comunidade, a maioria dos entrevistados 68,2% dos
entrevistados afirma que o item é regular, 22,7% dizem ser
bom e 9,1% julgam ruim. Esses dados mostram que a
segurança pública está em falta, tais dados fornecem base
para a inferência de que há ocorrência de violência na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 95,5% disseram que sim e 4,5% gosta
parcialmente. Isso chama atenção ao fato de que apesar de
todas as dificuldades, os moradores gostam do local onde
vivem. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência à família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 68,2%
responderam que participam às vezes; 22,7% nunca
participam e 9,1% disse que participam na maioria das
vezes. E quando perguntados se participariam de projetos
que beneficiariam sua comunidade, 59,1% responderam
que sim e 40,9% disseram que não.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (80%) o aspecto
mais importante é o atendimento a saúde; para 10% a
qualidade de ensino; 5% assistência social e para 5% o
atendimento ao portador de deficiência deve ser o aspecto
mais importante.

2737

Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importantes entre os serviços prestados, 57,1% dos
entrevistados dizem que deve ser o abastecimento de água;
19% afirmam que o serviço mais importante deve ser a
rede de esgoto; para 14,3% urbanização de ruas e 9,5%
dizem ser a coleta de lixo. Também foram questionados
sobre o que consideram mais importante entre: áreas
ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: para
40,9% o mais importante é a qualidade do ar; para 22,7% o
mais importante é a existência de praias e balneários;
22,7% rios e lagos e 13,6% a arborização das ruas.
Outro item prioritário para 72,7% dos moradores
é a segurança pública.
PEDEOP
Em relação à formação, os professores
apresentam como titulação, graduação completa (40%) e
40% incompleta e 20% não possui. 100% realizam ou
realizaram algum curso ou programa de capacitação
continuada. 100% dos entrevistados desejam a oferta de
cursos que visam melhor o desempenho das atividades.
Entretanto, 60% não se consideram aptos a participar de
cursos de educação continuados a distância, por falta de
capacitação em informática (25%), dificuldade de acesso à
internet (37,5%), falta de tempo (12,5%), falta de incentivo
(12,5%) e outros (12,5%). Para compreender a motivação
da atuação dos professores, diversos fatores foram
classificados como de muita importância pela maioria dos
professores, como a necessidade de recursos didáticos para
execução de práticas (100%), tempo destinado à disciplina
para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (40%),
melhoria dos salários (80%), articulação entre alunos,
professores e gestores (60%), interesse (70%) e
desempenho (80%) dos alunos e qualificação e atualização
de conteúdos específicos (80%).
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Pela percepção dos professores, os fatores que
motivam a atuação dos alunos, de muita importância são:
convívio social (70%), programas e/ou projetos dirigidos
aos alunos (50%), inclusão social (60%), acesso facilitado
a informações via internet (40%), aprendizado por meio de
atividades lúdicas (70%) e facilidade do deslocamento à
escola (50%).
Os entrevistados informaram a existência de um
Acervo Bibliográfico, onde 100% deles classificaram o
acervo insuficiente e inadequado. Quanto ao entendimento
da disciplina, 100% considerou que o acervo é adequado
para antender sua disciplina. No material pedagógico
utilizado pela escola, 100% dos professores informaram
que a escola não recebe livros didáticos pelo Plano
Nacional de Livros Didáticos (PNLD). Com relação aos
critérios utilizados na escolha do material didático
selecionado, 10% optou pela adequação dos conteúdos,
60% não sei, 10% atualidade dos conteúdos e 20% a
abordagem inovadora e qualidade dos temas e conteúdos.
100% dos entrevistados não utilizam os livros didáticos
adotados pela escola.
Na avaliação da pertinência do material didático,
100% considerou que o material oferece parcialmente
questões estimulantes para o aprendizado dos alunos, mas
50% consideraram que o material está defasado em relação
aos processos de ensino e aprendizagem. Como fator
positivo, 100% afirmaram que parcialmente o material é
estímulo da multidisciplinaridade.
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas têm por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade do Bairro de São
José Operário, localizado na Zona Urbana do município de
Oriximiná-Pará. O plano de ação visa os principais
anseios da comunidade, que necessita de melhorias na
qualidade do atendimento em saúde e na segurança
pública.
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Ambos os aspectos podem ser articulados
através da Associação de Moradores do Bairro, pois
reivindicações coletivas organizadas e legitimas tem um
impacto considerável para alavancar soluções de curto
e médio prazo. Sendo a associação de moradores um
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de representar
uma possibilidade de exercitar a cidadania, pois pode
promover a organização social que conduz de forma
coletiva a defesa da melhoria da qualidade de vida dos
moradores.
Como propostas inicias para ações visando a
melhoria da qualidade do atendimento de saúde podem ser
negociadas junto ao poder público as seguintes alternativas
em curto prazo ou médio prazo:
- aumentar o número de agentes comunitários de
saúde por habitante do bairro, para haver um aumento na
frequência de visitas às residências e uma melhor atuação
na assistência a saúde através da educação preventiva.
- capacitar os agentes a realizarem um
mapeamento de doenças mais frequentes na área de
cobertura do bairro, e após esse diagnóstico promover
através de interação com a associação de moradores a
realização de palestras na sede da associação sobre os
cuidados preventivos, atrelados a informações acerca das
características clinicas e agravantes, além de orientações
acerca da importância da detecção sinais e sintomas
iniciais associados a essas patologias mais frequentes, e
ainda informações sobre a importância da realização do
tratamento adequado e completo.
- Intensificação da atuação dos agentes
comunitários de saúde em realizar busca ativa de doenças
negligenciadas que são consideradas contagiosas, mas tem
tratamento.
As propostas iniciais para melhorar aspectos de
segurança pública:
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- Estabelecer parcerias para monitorar as
ocorrências mais frequentes no bairro.
- Aumentar o contingente de policiais na área do
bairro ou aumentar a frequência das rondas de veículos
policiais (viaturas ou motos) na área do bairro, nos locais
de maior incidência de ocorrências.
- Articular palestras ministradas pelos policias
do grupamento da policia comunitária, a fim de esclarecer
aspectos da dependência psicológica e física no uso de
drogas ilícitas e lícitas, para combater o avanço da
violência que se origina a falta de controle e informação
sobre os malefícios físicos e sociais associados ao
consumo abusivo destas substâncias psicoativas.
Sem dúvidas, a realização de diagnósticos sobre
aspectos de saúde e segurança pública no bairro, feitos em
parceria com a associação de moradores, promovem uma
melhor organização e estruturação desta associação para
vislumbrar articulações com os órgãos competentes, no
sentido de negociar soluções para dirimir aspectos
considerados negativos presentes no bairro e que refletem
diretamente na qualidade de vida dos moradores.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto).
Segundo todos os entrevistados o serviço de
coleta de resíduos sólidos na comunidade de São Lázaro
não existe. Portanto, 70% do lixo produzido são
queimados e 30% são enterrados.
Com relação a qualidade do sistema de
abastecimento de água, 100% dos entrevistados
responderam que não existe. Portanto, 60% dos
entrevistados usam água de poço doméstico e 40% de rio
açude, lago ou nascente. Quanto ao tratamento de água de
consumo, 40% usam água clorada, 50% nenhum
tratamento e ainda 10% filtram.
Quanto a rede de esgoto na comunidade 100%
dos entrevistados declararam ser inexistente. Com isso,
usam maneiras alternativas para o lançamento dos esgotos
dos banheiros e sanitários das residências, sendo que 80%
dos entrevistados despejam o a céu aberto ou valas e
apenas 20% depositam o em fossas sépticas.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
que não sabem ler ou escrever (50%), seguida dos que
possuem ensino fundamental incompleto (30%); ensino
fundamental completo (10%) e ensino médio incompleto
(6,9%). Porém, quando questionados quanto a qualidade
do ensino, 90% dos entrevistados consideram bom e 10%
consideram regular.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (37%); viroses (11,1%); problemas de coração
(11,1%); malária (11,1%); dengue (7,4%); doenças
respiratórias (7,4%); diabetes (3,7%); malária (7,4%);
problemas ósseos e/ou de articulação (3,7%) e diabetes
(3,7%). Segundo 80% dos entrevistados recorrem ao
hospital público para atendimento de saúde e 20% ao posto
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de saúde. Porém, quando questionados a respeito ao
atendimento a saúde, 80% considera não existir e 20%
consideram bom.
Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 100% dos entrevistados declararam não
existir. Quando questionados sobre a assistência social,
100% dos entrevistados consideram inexistente.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 60% dos
entrevistados não possuem documento de propriedade do
terreno e 40% possuem. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em áreas de terra firme. Quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dentre outros, 100% dizem que a casa
onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que:
bicicleta (36%); a pé (24%); ônibus (20%); moto (16%) e
os que usam carroça/carro de boi (4%).
Meio ambiente
Com relação ao abastecimento de água todos os
entrevistados disseram que este serviço não existe na
comunidade. Assim como a urbanização das ruas também
é inexistente.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Segundo 70% dos entrevistados nenhum dos
menores de 18 anos trabalham, porém em 30% das
residências existem 3 ou mais menores trabalhando.
Quanto à renda familiar, 80% vivem com menos de um
salário; 10% vivem com renda de 1 a 2 salários e 10% não
possuem renda.
Segurança pública
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Segundo 90% dos entrevistados afirmam que
não existe segurança pública na comunidade o item não
existe e 10% não souberam informar.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 100% disseram que sim. Isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs,
grupos, etc.), 100% disseram que não participam. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 70% responderam que sim
20% talvez e 10% disseram que não.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (90%) o aspecto
mais importante é o atendimento a saúde e 10% diz que a
qualidade do ensino deve ser o aspecto mais importante.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importantes entre os serviços prestados, 50% dos
entrevistados dizem que deve ser o abastecimento de água;
40% afirmam que o serviço mais importante deve ser o
transporte coletivo e 10% urbanização de ruas. Também
foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: para 60% o mais importante é a conservação
de rios e lagos; para 30% o mais importante a qualidade do
ar e 10% o mais importante são as áreas verdes.
PEDEOP
Com relação ao local de trabalho. A escola teve
somente um formulário respondido, sendo ele feito por
uma professora que não citou sua faixa etária, porém
afirma ser concursada e ter um tempo entre 6 e 10 anos de
serviço. Afirmou lecionar nas séries iniciais do ensino
fundamental, em regime multiseriado sem especificar as
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disciplinas que leciona e a carga horária total; a professora
afirma não exercer outra atividade dentro da escola ou em
outras escolas.
Quanto as características de formação e
motivação. A entrevistada possui graduação incompleta do
tipo licenciatura plena cursada em instituição de ensino
público federal. A professora considera, de modo geral,
muito importante ou importante as razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional; já com relação às
razões
que
estimulam
sua
busca
pelo
aprimoramento/atualização profissional, a professora
caracteriza como muito importante ou importante todos os
itens.
A professora manifestou ter participado de
cursos/Educação continuada, em instituição federal; além
de expressar o desejo pela oferta de cursos com temas
sobre pedagogia letras e história, para uma melhor
preparação e execução de suas atividades de ensino.
Quanto aos fatores que motivam o professor ela
considera muito importante ou importante os fatores
apresentados na questão Q12, exceto o item “A” que trata
dos recursos didáticos para implementar práticas, inclusive
o laboratórios que foi classificado como regular; em
referência aos fatores que motivam o aluno apresentados
na questão Q13 foram todos considerados importantes ou
muito importantes, salvo os itens “D” e “E” que foram
considerados regulares pela entrevistada.
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem na escola, a professora respondeu ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
as incorpora em suas atividades, trabalhando de forma
integrada aos conteúdos disciplinares o tema trabalho e
consumo. A professora diz conhecer o projeto político
pedagógico da escola, porém não sabe se ele contempla
temas transversais. A entrevista acredita que os alunos
consideram como regular ou muito importante a maioria
dos temas apresentados na questão Q22, exceto o item “G”

2746

que trata de profissão, emprego e renda que foi
considerado pouco importante; no que se refere a questão
Q23, indicaram doenças sexualmente transmissíveis, e
meio ambiente como temas que merecem ser tratados em
trabalhos transversais dentro e fora da escola.
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente somente a confirmação da existência
de sala de aula como apoio pedagógico na escola, todas as
demais questões relacionadas à estrutura e organização
pedagógica não foram respondidas.
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade São Lázaro,
localizada na Zona Rural do município de Oriximiná-Pará.
Sendo a comunidade ribeirinha da Zona Rural
distante da sede do município apresenta inúmeras
carências em vários aspectos: saneamento, saúde,
socioeconômico e na área de segurança pública. Porém, o
plano de ação visa ações de melhoria no abastecimento de
água e atendimento de saúde na comunidade.
As ações iniciais a curto e médio prazo para
melhorias no abastecimento de água:
- Promover a construção de microssistemas de
abastecimentos de água via poços artesianos comunitários.
- Alternativamente instalar sistemas de captação
direta ou por sistema de bombeamento, individuais,
diretamente dos lagos, igarapés, rios e nascentes, com
posterior tratamento, para atende os comunitários.
Para melhorar o atendimento em saúde pode se,
implementar:
- Campanhas educativas promovidas pelos
Agentes Comunitários de Saúde sobre uso e tratamento da
água para o consumo, já que metade dos entrevistados não
realiza nenhum tratamento (podem combater a ocorrência
de doenças de veiculação hídrica).
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- Visitas semestrais de atendimento em saúde via
barco hospital ou similar com profissionais de saúde,
médicos, enfermeiras, odontólogos para acompanhar e
atender os comunitários, afim de promover melhoria na
qualidade da saúde desta comunidade.
Estas ações podem ser articuladas através da
Associação de Moradores do Bairro, pois reivindicações
coletivas organizadas e legitimas tem um impacto
considerável para alavancar soluções de curto e médio
prazo. Sendo que a associação de moradores representa
uma
entidade
que
atua
como
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de representar
uma possibilidade de exercitar a cidadania pois pode
promover a organização social que conduz de forma
coletiva a defesa da melhoria da qualidade de vida dos
moradores.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Quanto ao acondicionamento do lixo das
residências, 90,2% dos comunitários o guardam em
recipientes abertos, enquanto que 9,8% acondicionam o
lixo em recipientes fechados. Todos os moradores
declararam que o lixo é queimado. Segundo todos os
moradores não há serviço de coleta seletiva na
comunidade. Porém quanto ao reaproveitamento dos
resíduos considerados lixo, a maioria dos moradores
(90,2%) disse que não reaproveita ou faz seleção do lixo,
apenas 9,8% reaproveitam o lixo, destes 66,7%
reaproveitam o lixo do quintal para adubo e 33,3%
reaproveitam os dejetos de animais também para adubo.
Quanto ao abastecimento de água no domicílio,
60% declarou que tem o abastecimento água na residência
a partir da coleta água de rios ou igarapés, 25,5% através
do microssistema comunitário (poço artesiano), e ainda
13,7% tem poço doméstico. Com relação ao tipo de
tratamento da água, 80% dos moradores consultados
consomem água sem nenhum tratamento, o mesmo
percentual de moradores (7,9%) tem água filtrada ou
clorada, enquanto que 3,9% não souberam responder.
O tipo de sanitário ou banheiro, em todas as
residências o sanitário encontra-se fora das residências, e o
esgoto do banheiro ou sanitário de 97,5% das residências
visitadas é despejado em sumidouro (90%), 6% a céu
aberto ou vala, sendo que apenas 2 % tem esgoto do tipo
fossa séptica ou despeja diretamente no rio.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade notamos, que a maioria
dos entrevistados tem apenas o ensino fundamental
incompleto (60,8%), 10% os que concluíram o ensino
fundamental, 11,8% sabem ler/escrever mas não
frequentaram escola ou tem ensino médio incompleto,
3,9% não sabem ler/escrever, e apenas 2% tem ensino
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médio completo. Sendo que todos os entrevistados
declararam ter estudado em escolas públicas.
Saúde
Na maioria das famílias (31,6%) os comunitários
relataram casos de diarreia nos últimos 12 meses, 26,3%
dos domicílios houve casos de viroses, 18,4% corresponde
aos domicílios onde não houve casos de doença no
período, em 17,1% dos domicílios ocorreram doenças
respiratórias, em 7,5% das residências houve hepatite, com
o mesmo percentual de 1,3%% observamos domicílios
onde foram observados casos de malária ou problemas
mentais ou febre amarela. Em casos de doença na família,
a maioria dos comunitários recorre ao hospital público
(96,1%), já 3,9% disseram que recorrem ao médico do
plano de saúde. Na opinião da maioria dos moradores
(88,2%) o atendimento de saúde é considerado inexistente,
para 5,9% tem conceito ruim, 3,9% dos moradores
consultados avaliaram o serviço com conceito regular, e
para apenas 2% dos entrevistados o serviço é considerado
bom.
Já os serviços de atendimento aos portadores de
necessidades especiais, a maioria (4,1%) considera o
serviço inexistente, mas para 2% o serviço é bom, com o
mesmo percentual de 2% os que consideraram regular ou
ruim. Quanto à avaliação da assistência social, também a
maioria (92,2%) declarou que não existe, mas com o
mesmo percentual de 2% representam os que avaliaram
como bom ou regular ou ruim ou não souberam avaliar.
Habitação
Quanto ao tempo de residência na comunidade,
notamos que a maioria dos entrevistados (43,1%) mora na
comunidade a mais de 10 anos, 29,4% residem nesta
comunidade de 5 a 10 anos, 23% moram entre 1 a 5 anos, e
somente 3,9% tem tempo de residência menor que 1 ano.
Notamos que a maioria 84,3% não tem nenhum
documento que lhe confere vínculo ao terreno das
residências, somente 13,7% possuem documentos
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referentes aos terrenos (destes 85,7% tem o título de
afloramento e 14,3% recibo de compra e venda). Todas as
residências estão em terrenos de terra firme.
A maioria dos moradores possui casa própria
(72,5%), 17,6% representam os comunitários que moram
em casas cedidas, 5,9% correspondem a assentamento
rural e apenas 3,9% respondeu posse. A casa da maioria
dos entrevistados é de madeira 84,3%, 5,9% moram em
casas de barro ou palheira, e apenas 3,95% tem residência
construída em alvenaria.
Observamos ainda que 62,7% dos moradores
consultados tem energia elétrica em suas residências,
portanto 37,3% não possui tal serviço.
Transporte
Quanto aos meios de transporte utilizados pelos
comunitários, 34,1% dos moradores consultados utilizam
carro, 20,2% utilizam barca, 19,4% usam carro de boi ou
carroça, já 10,1% descolocam-se a pé na comunidade,
7,8% utilizam moto, 7% usam bicicleta, e somente 0,8 %
usa o serviço de moto-táxi ou utilizam cavalo como meio
de transporte.
Meio ambiente
Quanto ao abastecimento de água, a maioria dos
moradores (66,7%) declarou que o serviço não existe, mas
25,5% consideram o serviço bom, para 5,9% este serviço é
considerado regular, e 2% acham o serviço ruim.
Sobre a questão da urbanização das ruas, a
maioria dos comunitários consultados (96,1%) disseram
que o serviço não existe, mas para 2% o serviço é ruim ou
não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Quanto a renda das famílias, a maioria 66,7%
recebe menos de 1 salário mínimo mensal, (31,4%)
ganham entre 1 a 2 salários mínimos mensais, e 2%
declararam receber entre 3 a 5 salários mínimos mensais.
Quanto à origem da renda, grande parte dos comunitários
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(68,1%), recebe auxílio financeiro de programas sociais
(100% bolsa família), 12,8% trabalham como profissionais
autônomos ou responderam outros, 4,3% são trabalhadores
de órgãos públicos, enquanto que 2,1% recebem
aposentadoria pública.
Segurança Pública
O serviço de segurança pública é considerado
inexistente para a maioria dos entrevistados (96,%), mas
para 2% o serviço é considerado bom e o mesmo
percentual de moradores 2% acha o serviço regular.
Cidadania
A maioria dos moradores participantes da
pesquisa (92,2%) afirma gostar de morar na comunidade.
E na opinião da maioria 60,7% a convivência entre os
moradores é satisfatória, enquanto que 37,3% acham essa
convivência boa e ainda 2% considera ruim. Quanto à
atuação da associação de moradores, a maioria declarou
que essa atuação inexiste (64,7%), porém 23,5%
consideram regular, 5,9% consideram na ruim e apenas
3,9% acham a atuação boa, 2% não souberam responder a
questão.
Quanto à frequência na participação em ações na
comunidade, grande parte dos entrevistados declara que às
vezes participa (51%), enquanto que 33,3% disseram que a
maioria das vezes participam, e somente 15,7% nunca
participaram de ações na comunidade. A maioria dos
moradores consultados (86,3%) disse que participariam de
projetos que beneficiem a comunidade, já 7,8% disseram
que não participariam de ações na comunidade e 5,9%
representa os comunitários que responderam que talvez
participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (86,3%) o
atendimento de saúde é o item mais relevante.
Segundo os moradores consultados (47,1%)
acham o serviço de transporte coletivo mais importante,
mas para 41,2% o abastecimento de água o item mais
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importante para comunidade, 9,8% consideram mais
importante à urbanização das ruas, e 2% acham que a
coleta de lixo é mais relevante.
A maioria dos entrevistados (49%) acha mais
importante à limpeza de ruas e terrenos, mas para 25,5% a
segurança pública é mais relevante, já para 17,6% a
presença de áreas de lazer e esporte representa o aspecto
mais relevante e apenas 7,8% acham que o item mais
importante é a programação cultural.
Quanto aos aspectos prioritários avaliados, a
presença de áreas verdes representa maior relevância para
a maioria dos entrevistados (64,7%), a qualidade do ar é
mais importante para 27,5%, os rios e lagos representam o
item mais relevante para 5,9% dos comunitários
consultados, enquanto que a arborização das ruas é
relevante para somente 2%.
A maioria dos entrevistados (52,9%) declarou
que a presença de cooperativas de trabalho representa o
item de maior relevância, já 19,6% o mais importante seria
projetos sociais, 11,8% consideram mais importante a
atuação social das igrejas 7,9% a associação de moradores
representa o item de maior relevância, 5,9% acham os
movimentos sociais mais importantes, e somente 2%
consideram a importância de clubes e quadras de eventos.
PEDEOP
Quanto ao local de trabalho, o questionário foi
aplicado a duas professoras da escola, com idades entre 31
e 50 anos, concursadas e com tempo de serviço de 2 a 5
anos. Ambas atuam no ensino fundamental, sendo uma
nas séries iniciais em regime multisseriado e a outra nas
séries finais, 8o e 9o ano, com a disciplina de história.
Nenhuma delas informou a carga horária de trabalho, mas
disseram que não exercem outras atividades na escola e
nem em outras escolas.
Quanto à formação e motivação, as professoras
que participaram dessa pesquisa têm nível médio completo
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e nível de graduação incompleto, mas apenas uma
informou cursa Licenciatura Plena em instituição pública
federal. Ambas disseram que seus cursos acontecem na
modalidade presencial. Participaram ou participam de
cursos/programas de formação continuada disponibilizados
por instituições públicas municipais, na modalidade
presencial e consideram que os conhecimentos adquiridos
são adequados ou plenamente adequados enquanto aos
programas disciplinares em que atuam.
Sobre
as
razões
que
limitam
o
aprimoramento/atualização desses profissionais, as duas
professoras consideraram importante ou muito importante:
a falta de comunicação e divulgação de cursos na escola; a
falta de compromisso institucional com a formação
docente; falta de vontade e motivação pessoal; a falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município; e a falta de recursos financeiros,
porém foi considerada regular ou irrelevante por uma das
professoras, a falta de tempo em função de composição de
carga horária em duas ou mais escolas, a falta de
programas de incentivo por parte das secretarias de
educação e a falta de possibilidades operacionais em
função da distância física.
Com relação às razões que estimulam sua busca
pelo aprimoramento/atualização profissional, apresentadas
na questão, as professoras consideram importante, ou
muito importante à maioria das opções (incentivo da
secretaria de educação, melhoria do desempenho
profissional, oferta de eventos) exceto interesse pessoal,
melhorias de função/salário na escola e oferta de
equipamentos de apoio que foram considerados regular ou
pouco importante por uma delas.
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino e apresentaram como opções os temas
educação física, prática de ensino e curso de formação
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continuada. Além disso, todas se julgaram aptas a
participar de cursos de educação continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor
uma das professoras consideram importante ou muito
importante todos os fatores apresentados na questão:
melhores salários, interesse dos alunos, salas de aula
adequadas, trabalhar em um só local; articulação entre
alunos, professores e gestores; bom desempenho dos
alunos, qualificação e atualização de conteúdos
específicos, número adequado de alunos em sala de aula,
atuação em processo de gestão participativa; possibilidade
de assumir cargos administrativos; tempo destinado à
disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos);
Recursos didáticos para implementar práticas, inclusive
laboratório (50% indiferente), enquanto que a outra
considera importante ou regular tais fatores.
As professoras concordam com a importância
dos seguintes fatores em motivar os alunos: Convívio
social; Programas e projetos voltados para os alunos;
metodologias de ensino voltadas para memorização de
conteúdos; Articulação dos conteúdos e sua realidade
socioambiental e cultural; Integração dos espaços de
cidadania; Maior inclusão social; Expectativa de melhoria
de vida e do trabalho com a formação escolar;
Aprendizagem por meio de atividades lúdicas e
participativas; Estímulo docente e relação professor-aluno;
e Merenda escolar. Porém discordam quanto à motivação
do aluno pela facilidade de acesso a informação via
internet ou facilidade de acesso a contextos informacionais
de lazer, pois 50% acham importante e 50% pouco
importante, assim como com relação à motivação do aluno
por acesso a bibliografias variadas, por estímulo familiar,
por facilidade no deslocamento para a escola ou sala de
aulas adequadas, pois 50% acha importante e 50% acha
regular a influencia positiva deste aspectos na motivação
do aluno.
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Com relação aos temas transversais e sua
abordagem na escola, ambas as professoras responderam
ter recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina e alegam trabalhar os temas transversais em
suas aulas, sendo que, os temas: ética, pluralidade cultural,
meio ambiente, saúde e orientação sexual foram indicadas
por elas como temas trabalhados em suas disciplinas. As
duas entrevistadas alegam que trabalham os temas
transversais juntamente com conteúdos disciplinares e em
parceria com outras disciplinas, especialmente com as
disciplina ciências, geografia, história e português. Apenas
uma das professoras respondeu sobre o PPP da escola e
disse não conhecer e nem saber se o mesmo contempla os
temas transversais. Ela respondeu também que os temas
transversais motivam a realização dos eventos escolares de
forma integrada e multidisciplinar, mas ambas alegam ter
motivação pela participação dos eventos escolares e
acreditam também que os alunos apresentam uma alta
motivação pelos mesmos eventos.
Ambas as professoras concordam que os alunos
consideram como importante ou muito importante, os
seguintes temas: meio ambiente da região e bem estar
social, e que em outros como: questões étnicas, cultura
globalizada, violência, línguas locais, esporte e lazer, há
concordância em considerar que estes temas são pouco
importantes ou de regular importância ou indiferente.
Embora os temas a seguir: problemas ambientais locais ou
globais, saúde, doenças sexualmente transmissíveis,
cultura regional, profissão emprego e renda e
equipamentos tecnológicos são considerados importante ou
muito importante para apenas uma das professoras no que
se refere a estimular o interesse dos alunos.
Com relação à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas salas de aula, as quais são utilizadas para a
realização das suas atividades cotidianas. Como não existe
laboratório de ciências e nem de informática, todas as
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questões relacionadas a eles não foram respondidas. O
mesmo ocorreu com relação à biblioteca e sala de leitura.
Situação comum em todas as escolas consideradas anexo
de escolas polo.
Em referência aos livros didáticos às professoras
afirmaram que os mesmos são recebidos via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes livros são
escolhidos pela Secretaria Municipal de Educação, porém
apenas uma disse que utiliza os livros na preparação de
suas aulas enquanto a outra disse que utiliza parcialmente.
Além destes, outros livros didáticos/paradidáticos, revistas
e jornais também são utilizados pelos docentes no preparo
das atividades de ensino e eventos escolares. Uma delas
acredita que a adequação dos conteúdos, apresentação dos
conteúdos (imagens, gráficos e cores), atualização dos
conteúdos e abordagem inovadora e qualidade dos temas e
conteúdos são critérios considerados no processo de
escolha dos livros enquanto que a outra acha que é apenas
a apresentação dos conteúdos, o critério adotado.
Responderam que os livros contribuem parcialmente ou
totalmente para o alcance dos objetivos propostos para a
sua disciplina, reforçam parcialmente ou totalmente a
metodologia de ensino centrada na memorização,
oferecerem parcialmente ou totalmente questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos,
bem como, são parcialmente ou totalmente ricos em
relação ao conteúdo e a apresentação, privilegiam os
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos e estão parcialmente defasados em relação à
dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem, e ainda,
estimulem
parcialmente
ou
totalmente
a
multidisciplinaridade.
PLANO DE AÇÃO
As ações propostas têm por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Monte Muriá,
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localizado no ramal do Jatuarana/Planalto, na Zona rural
do município de Oriximiná-Pará.
Sendo que a comunidade está na zona rural
distante da sede do município, apresenta inúmeras
carências em vários aspectos: saneamento, saúde,
segurança dentre outros. Porém, o abastecimento de água e
de energia representa uma prioridade para a comunidade,
por isso o plano de ação visa intervenções que possam
melhorar o sistema de abastecimento de água e transporte
coletivo na comunidade.
As ações iniciais a curto e médio prazo para
melhorias no abastecimento de água:
- Promover a manutenção dos microssistemas de
abastecimentos de água via poços artesianos comunitários
já instalados na comunidade.
- Aumentar o número de poços artesianos
construídos na área para atender mais famílias na
comunidade.
- Alternativamente instalar sistemas de captação
direta ou por sistema de bombeamento, individuais,
diretamente dos lagos, igarapés, rios e nascentes, com
posterior tratamento, para atende maior número de
comunitários.
As ações iniciais a curto e médio prazo para
melhorias transporte coletivo:
- Contratar serviços de transporte alternativo que
tenham linhas para atender a comunidade do Planalto
incluindo a comunidade Monte Muriá.
- Aquisição de mais ônibus para o transporte dos
comunitários que ficam mais isolados de vários serviços
essenciais que só são oferecidos na sede do município e
para aumentar a opção de horários de transporte para a
sede do município em caso de urgência.
Estas ações podem ser articuladas através da
Associação de Moradores do Bairro, pois reivindicações
coletivas organizadas e legitimas tem um impacto
considerável para alavancar soluções de curto e médio
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prazo. Sendo que a associação de moradores representa
uma
entidade
que
atua
como
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de representar
uma possibilidade de exercitar a cidadania, pois pode
promover a organização social que conduz de forma
coletiva a defesa da melhoria da qualidade de vida dos
moradores.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Todas as pessoas questionadas responderam não
usufruir de coleta de lixo regular. Com isso, o destino dos
resíduos produzidos e não coletados – de acordo com as
respostas – é a queimada (97,1%). Em função de não haver
recolhimento
de
lixo,
todos
(100%)
não
selecionam/reaproveitam.
Com relação ao abastecimento de água, 73,5%
afirmam ser feito através de micro abastecimento
comunitário (poço artesiano), 17,6% poço doméstico e
8,8% e, rio açude, lago, igarapé ou nascente. Dos
entrevistados, 29,4% declararam que fervem a água antes
de consumir, 26,5% filtra a água e 26,6% utiliza a
cloração, e ainda 17,6% não realiza nenhum tratamento na
água para o consumo.
Quanto à destinação do esgoto do
banheiro/sanitário, 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto. E (100%) possuem
banheiro/sanitário fora da casa.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
moradores que possuem o ensino fundamental incompleto
(64,7%), seguida dos que não sabe ler/escrever (23,5%); os
que possuem ensino médio completo (8,8%); os
possuidores de ensino superior completo (2,9). Sendo que
(91,2%) dos entrevistados estudaram em escola pública.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (16,5%); verminoses (16,5%); problemas ósseos
e/ou de articulação (16,5%); outras viroses (15,2%).
Ressalta-se que o percentual de 13,9% disse não ter havido
ocorrência de nenhuma doença no período.
As declarações mostram que 57,3% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento e 17,9% recorrem
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a postos de saúde; 14,5% a curandeiros e benzedeiras;
3,4% a agentes comunitários de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 29,4% dos
entrevistados consideraram regular o atendimento de
saúde; 29,4% disseram não existe tal serviço; 26,5%
consideram o serviço ruim e 8,8% consideram bom. Em
relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
82,4% dos entrevistados julgaram não existir; 14,7% não
sabem e 2,9% avaliaram como ruim.
Quando questionados sobre a assistência social,
76,5% dos entrevistados declararam não existir; 11,8%
afirmaram não saber; 5,9% julgam na ruim; 2,9%
afirmaram ser bom e 2,9% avaliaram ser ruim. Outro dado
de avaliação foi quanto à qualidade do ensino, onde os
resultados mostraram que 50% consideraram regular,
38,2% consideraram este item bom e 11,8% julgaram ser
de qualidade ruim.
Habitação
A comunidade Maria Pixi é composta de
famílias que residem a mais de 10 anos nesse local
(88,2%). São famílias constituídas em sua maioria por 4 a
5 pessoas (52,9%); 6 ou mais pessoas (26,5%) e2 a 3
pessoas (20,6%), onde o grau de parentesco da maioria é
pai/mãe/filho (73,5%).
A maioria (61,8%) dos entrevistados possui
documento de propriedade do terreno, sendo este
documento de uso coletivo (100%).
Questionados sobre as características do terreno,
58,8% dos entrevistados responderam que vivem em área
de terra firme. Já quando foram questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros,
88,2% dizem que a casa onde moram é própria e 11,8%
dizem que é cedida. A maioria as residências são de
madeira (94,1%) e existem também de palheira (5,9%).
Vimos também que na comunidade 55,9% das
famílias não o serviço de energia elétrica, apenas 44,1%
dispõem deste serviço. Dos moradores entrevistados que
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dispõe de energia elétrica, esta é oriunda de sistemas de
geração à gasolina (55,9%) e a diesel (26,5%).
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados a maioria (37,9%)
responderam que utilizam canoa/bajara; 29,9% se
deslocam a pé e 16,1% de barca/balsa/lancha.
Meio ambiente
Com relação ao abastecimento de água da
comunidade, 50% avaliaram como bom, 17,6% regular,
17,6% disseram não existir e 14,7% acha ruim.
No aspecto de urbanização das ruas, 100% dos
entrevistados disseram que não existe nenhuma
urbanização nas ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Nas famílias da comunidade, entre 2 a 3 pessoas
trabalham em 41,2% das residências. Verificou-se ainda
que, 32,4% das respostas dos entrevistados confirmaram
que dois menores de 18 anos trabalham, e 23,5%
responderam que nenhuma menor de 18 anos contribui no
sustento familiar, 23,5% dos questionados disseram que
apenas um menor trabalha e em 20,5% há confirmação de
que três ou mais menores de 18 anos trabalham. Quanto à
renda familiar 64,7% dos entrevistados recebem menos de
um salário mínimo mensal, 29,4% possuem renda de 1 a 2
salários mensais, 5,9% possui renda de 2 a 3 salários
mínimos mensais. A origem dessas rendas é diversificada
dentre as quais: programas sociais representam renda de
23,5% das famílias, aposentadoria pública em 23,5% das
residências, do trabalho informal representa a renda de
14,7% das famílias, trabalhos em empresa pública em
11,8%, a renda em 11,8% das famílias advém de empregos
em empresas privadas e os que responderam outras fontes
de renda 14,7% corresponde à atividade na agricultura.
Segurança Pública
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Quanto à segurança pública, todos os
entrevistados, afirmam não existir segurança pública na
comunidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 85,3%dos entrevistados disseram que sim;
5,9% gostam parcialmente e 2,9% informaram não gostar.
Perguntados também com que frequência a família
participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), e 41,2% disseram que
participam na maioria das vezes, 32,4% às vezes e 26,5%
nunca participou. E quando perguntados se participariam
de projetos que beneficiariam sua comunidade, 41,2%
responderam que sim, 38,2% talvez/depende e 20,6% não.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (74,3%) o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde, para
8,6% o item mais importante são cursos de qualificação
profissional; 8,6% a qualidade de ensino; 5,7% assistência
social e 2,9% atendimento ao portador de deficiência.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: Coleta de lixo, rede de esgoto,
abastecimento de água, transporte coletivo e urbanização
das ruas: 61,8% responderam abastecimento de água;
20,6% responderam o transporte coletivo, 11,8% rede de
esgoto e 5,9% coleta de lixo.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 47,1% consideram a segurança pública;
32,4% áreas de lazer/esportes; 14,7% programação cultural
e 5,9% limpeza de ruas e terrenos. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
55,9% consideram mais importante a qualidade do ar;
32,4% rios e lagos e 11,8% áreas verdes.

2765

PEDEOP
Quanto ao local de trabalho, nesta escola 90%
dos docentes são mulheres, com faixa etária variando entre
18 a 64 anos, sendo que a maioria (58,8%) é concursada,
apresentando de 2 a 30 anos de serviço público. A maioria
(52,4%) leciona nas séries finais do ensino fundamental,
sendo 25,6% no sexto ano, 23,1% no 7º ano, 25,6% no
oitavo ano e 25,6% no nono ano, atuam nas seguintes
disciplinas: Matemática, Ciências, Ensino Religioso,
Português, Inglês (com 16,7% cada); Estudos Amazônicos,
Geografia (5,6% cada). A maioria (73,3%) não possui
nenhuma outra atividade na escola e não lecionam em
outras escolas.
Quanto aos aspectos de formação e motivação,
50% dos professores estão cursando uma graduação
(50%), sendo todas do tipo licenciatura plena, nos
seguintes cursos: Pedagogia (50%), Matemática (20%) e
Português e Inglês, História e Geografia, Teologia (10%
cada). Em relação à instituição a maioria (53,8%)
cursam/cursaram em unidades federais, sendo a maior
parte (85,7%) de forma presencial. Todos participaram de
curso de formação continuada, a partir de oferta da
iniciativa pública municipal, sendo a maioria (91,7%) no
formato presencial. Informaram que os conhecimentos
teóricos e práticos adquiridos durante a formação são
adequados (60%).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de
Educação (50% importante); 2º) Falta de compromisso
institucional, falta de vontade e motivação pessoal, falta de
recursos financeiros (41,7% muito importante); 3º) Falta
de comunicação e divulgação dos cursos na escola (41,7%
importante); 4º) Falta de cobrança, especialmente por parte
do estado e município, falta de possibilidades operacionais
em função da distância física (33,3% muito importante);
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5º) Falta de tempo em função de composição de carga
horária em duas ou mais escolas (27,3% muito
importante).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
Interesse Pessoal (85,7% muito importante); 2º) Melhoria
do desempenho profissional, temáticas novas e/ou
diversificadas (64,3% muito importante); 3º) Melhoria de
função/salário da escola, oferta de equipamentos de apoio
(computador, internet, kits de formação, etc.), oferta de
eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) e sua área de
interesse (57,1% muito importante); 4º) Incentivo por parte
da Secretaria de Educação (42,9% regular).
Todos os professores manifestaram o desejo pela
oferta de cursos visando um melhor desempenho de suas
atividades de ensino, principalmente em: Arte,
Comunicação (15% cada); Formação continuada,
Matemática, Informática, Educação Infantil (10% cada);
Comunicação, Ensino Religioso, Estudos Amazônicos,
Inglês, Educação Física e Especialização em Biologia (5%
cada). A maioria dos entrevistados (53,3%) informou estar
apta a participar de cursos de educação continuada à
distância, dos docentes que informaram não estar apto
(46,7%) e a maioria (36,4%) considera a falta de
capacitação em informática como maior entrave.
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Melhores salários,
interesse dos alunos; 2º) Recursos didáticos para
programar práticas, inclusive laboratório (80% muito
importante); 3º) Bom desempenho dos alunos (71,4%
muito importante); 4º) Articulação entre alunos,
professores e gestores, sala de aula adequada (66,7% muito
importante); 5º) Tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos, qualificação e
atualização em conteúdo específico (60% muito
importante); 6º) Diálogo com outros professores sobre
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questões da disciplina, Trabalhar em um só local (46,7%
muito importante); 7º) Atuação em processo de gestão
participativa (33,3% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Estímulo da família (86,7%
muito importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos
aos alunos (80% muito importante); 3º) Aprendizado por
meio de atividades lúdicas e participativas, merenda
escolar, salas de aula adequadas, (66,7% muito
importante); 4º) Convívio social (60% muito importante);
5º) Articulação dos conteúdos e sua relação com a
realidade socioambiental e cultural, integração dos espaços
de cidadania Escola-Comunidade, maior inclusão social,
acesso a fontes bibliográficas variadas (53,3% muito
importante); 6º) Metodologia de ensino voltada para a
memorização de conteúdos, facilidade de acesso a
informações via internet, facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer; 7º) Facilidade de deslocamento
para a escola (40% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem a maioria (66,7%) dos professores afirmam ter
recebido orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina e que todos as incorporam em suas aulas, e
destes, a maioria (92,3%) trabalham algum tema
transversal em sua disciplina. Como temas indicados têm,
em escala de densidade de utilização: Ciências (18,2%),
Estudos Amazônicos (15,2%), Português (15,2%),
Matemática (12,1%), Geografia (12,1%), História (9,1%),
Biologia (6,1%), Física (3%), Química (3%). Os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições.
A maioria dos entrevistados (53,8%) alegou
conhecer o projeto político pedagógico da escola, e a
maioria (66,7%) afirmam que ele contempla os temas
transversais. A maioria (66,7%) afirmou que os temas
trabalhados em eventos escolares são orientados pela
transversalidade, sendo desenvolvido o tema na maioria
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das vezes (88,9%) de forma multidisciplinar. Segundo a
maioria dos entrevistados (80%) afirma que se sentem
motivados em realizar/participar desses eventos e o os
alunos sentem-se na maioria das vezes (63,6%) altamente
motivados em participar desses eventos, principalmente na
seguinte escala de prioridade: 1º) Meio Ambiente da
região, esportes e lazer (71,4% muito importante); 2º)
Vestuário e veículos (61,5% regular); 3º) Doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas
(57,1% muito importante); 3º) Profissão, emprego e renda
(46,2% regular); 4º) Saúde do corpo e saúde mental,
problemas ambientais locais (desmatamento, enchentes,
lixo, endemias, etc.), problemas ambientais globais (42,9%
importante); 5º) Equipamentos tecnológicos e eletrônicos,
cultura regional (música, danças, festas, literatura, etc.)
(42,9% regular); 6º) Violência sexual (pedofilia,
exploração sexual etc.) (28,6% regular).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso
cotidiano, e utilizam ambos os espaços costumeiramente.
Como não existem outros espaços como: biblioteca,
laboratório de ciências, laboratório de informática, sala
multimídia, etc., todas as questões relacionadas a esses
itens não foram respondidas. Como recurso a maioria
(80%) produz o seu próprio material didático de acordo
com que é disponível no seu ambiente (plantas, animais,
etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a
maioria (71,4%) afirmou que o seu acervo bibliográfico
não é suficiente e nem adequado (66,7%), mas a maioria
(53,3%) jugam o espaço físico suficiente, porém
inadequados (54,5%), não possui mobiliário suficiente
(60%), porém adequada diante do espaço (54,5%). A
maior parte dos entrevistados (60%) afirma que o acervo
existente não é adequado para atender sua disciplina e que
os títulos são: Literatura Infantil (18,2%), Livros Didáticos
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(16,9%), Literatura Juvenil (15,6%), Mapas e Atlas
(15,6%), Literatura Brasileira (13%), Jornais e Revistas
(13%), Outros (3,9%), Literatura Estrangeira (2,6%). Que
a biblioteca e a sala de leitura são usadas pelos alunos
como apoio ao estudo de sua disciplina (66,7%).
Em referência aos livros didáticos a maioria dos
professores (93,3%) afirmou recebem via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes livros são
escolhidos pela Secretaria Municipal de Educação
(41,2%), o acervo escolhido é utilizado pelos professores
(50%) ou parcialmente usado (50%). Além destes, revistas
e jornais (37,5%) também são utilizados pelos docentes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares e que
têm como critério principal empregado a abordagem
inovadora e qualidade dos temas e conteúdos (34,3%
cada). Contribuem parcialmente (85,7%) para o alcance
dos objetivos propostos para a sua disciplina e reforçam
(60%) a metodologia de ensino centrada na memorização,
mas não oferecerem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos (60%), e são
parcialmente ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação (53,3%), e não privilegiam (66,7%)
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos, na concepção dos docentes estão defasados
(66,7%) em relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem,
no
entanto,
não
estimulam
a
multidisciplinaridade.
Os livros didáticos constituem parcialmente
(64,3%) a principal fonte de leitura e informação para o
aluno, mas não (61,5%) oferecem estratégias para pesquisa
e aplicação dos conhecimentos, apesar de incentivarem
(46,7%) a busca por novas informações e conhecimentos,
não se adequando às orientações curriculares oficiais
(57,1%).
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PLANO DE AÇÃO
As ações propostas têm por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade do Lago Maria
Pixi, localizada na Zona Rural do município de OriximináPará.
Apesar de a comunidade ter inúmeras carências,
por ser uma comunidade ribeirinha distante da sede do
município. O plano de ação visa suprir um dos principais
anseios da comunidade: fornecimento e ampliação do
sistema gerador de energia elétrica na comunidade.
Esse aspecto pode ser articulado através
Associação de Moradores do Bairro, pois reivindicações
coletivas organizadas e legitimas tem um impacto
considerável para alavancar soluções de curto e médio
prazo. Sendo a associação de moradores um
instrumento de conscientização
e mobilização
em
defesa dos direitos dos comunitários, além de representar
uma possibilidade de exercitar a cidadania, pois pode
promover a organização social que conduz de forma
coletiva a defesa da melhoria da qualidade de vida dos
moradores.
Como proposta inicial para ações visando à
melhoria da qualidade do fornecimento de energia na
comunidade Maria Pixi, que podem ser negociadas junto
ao poder público, as seguintes alternativas em curto prazo
ou médio prazo:
- aumentar a oferta de combustíveis (diesel e
gasolina) para os sistemas de energia já instalados, para
fornecer energia por um período maior de tempo para as
famílias.
- Aumentar o número de sistemas de geração de
energia para atender mais núcleos familiares dispersos ao
longo da área da comunidade.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF JOSE SARNEY
Informações Básicas
Código INEP: 15012816
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
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Tipo de Locação:

EMEF JOSE SARNEY
Ensino Fundamental
PLACAS
XINGU
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE

DA

MEMÓRIA

LOCAL

–

RML
O resgate da memória é uma atividade de
pesquisa que requer uma atenção especial do pesquisador,
por se tratar de uma busca de reconstrução de algo já
vivido, que muitas vezes se encontra guardado no
imaginário de uma pessoa ou um grupo de pessoas que
viveu aquele momento histórico. De acordo com Le Goff
(2006, p.471), “a memória, na qual cresce a história, que
por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para
servir ao presente e ao futuro”. Partindo dessa premissa,
podemos considerar que, de acordo com o relatório
apresentado pelo professor pesquisador, Cássio Borralho,
não pode ser considerado como um resgate da memória
local os dados por ele apresentado da comunidade Bom
Jesus – Município de Placas.
O transporte mais utilizado são as bicicletas e
motocicletas, e ainda carros que realizam o transporte de
alunos. Como foi verificado nessa pesquisa, há uma
população com diversos níveis culturais, e com um grande
número de desempregados, que de uma forma ou de outra
interfere na aprendizagem e na frequência do aluno, uma
vez que, a maioria dessas crianças e adolescentes é
obrigada a ingressar precocemente no trabalho ajudando
no plantio de arroz e outras lavouras plantadas por seus
pais. Nas proximidades da escola, podemos encontrar
igrejas evangélicas, pequenos comércios e serrarias.
A facilidade na hora da entrevista foi que os
alunos estavam entrevistando seus vizinhos, que, de certa
forma, eram pessoas que eles já “conheciam”, portanto, o
acesso aos entrevistados era muito fácil, porém, as
dificuldades eram primeiramente nas leituras das questões,
pois acharam que as questões eram demais e deixava o
entrevistado um pouco impaciente, outro fator foi o
período de aplicação ser em um período eleitoral, pois as
pessoas achavam que o objetivo da entrevista era para fins
políticos então omitiam algumas informações. A maior
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omissão de informação foi com relação à Bolsa Família,
alguns achavam que se informassem que recebiam iriam
deixar de recebê-la.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola José Sarney, 66,7% das pessoas
questionadas responderam não usufruir da coleta de lixo;
20% consideram regular; 6,7% ruim e 6,7% não souberam
responder, com isso, o destino dos resíduos produzidos e
não coletados – de acordo com as respostas – é a
queimada.
Água: As respostas dizem que a água é obtida
através de bicão/Cacimba (66,7%) e rio açude, lago,
igarapé ou nascente (33,3%). Dos entrevistados, 16,7%
declaram que a água não recebe nenhum tratamento. Dos
que usam algum tratamento, 66,7% usam a filtragem e
33,3 a filtragem.
Esgoto: 86,7% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto e 13,3% o julgam ruim, com isso, a
maioria (57,1%) destina dejetos ao céu aberto; 33,3% em
sumidouros e 9,5% em fossas sépticas.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
64,7%, seguida dos que possuem ensino fundamental
completo (17,6%); os que não sabem ler ou escrever
(11,8%) e ensino médio incompleto (5,9%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
verminoses com 15% dos casos; diabetes (10%); doenças
respiratórias (5%); problemas ósseos e ou articulações
(5%); malária (5%) e outros casos doenças (20%).
Ressalta-se que o percentual de 35% disse não ter havido
ocorrência de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo
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de outros fatores que influenciam positivamente na
conservação da saúde.
As declarações mostram que 40,3% recorrem a
postos de saúde para seu atendimento; 28,6%, hospitais
públicos; 1,3%, a hospitais privados e 5,2%, farmácia.
Quanto ao atendimento de saúde, 80% dos
entrevistados consideram regular; 13,3% o julgam
inexistente e 6,7%, bom. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 33,3% dos entrevistados
declararam ser inexistente; 20%, bom; 20%,regular; 6,7%,
ruim e 20% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
53,3% dos entrevistados a julgam regular e 20%, bom;
26,7% dos entrevistados não souberam responder. Outro
dado de avaliação foi a qualidade do ensino, cujos
resultados mostraram que 66,7% consideraram bom;
26,7% consideram este item regular e 6,7%, ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos
(Figura 540), que 53,3% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno; 40% possuem e
6,7% não souberam responder. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em áreas de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 73,3% dizem que a casa
onde moram é própria e 26,7% moram em assentamentos
rurais.
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Figura 540. Situação do terreno
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria (45,2%) usa moto; 32,3% se deslocam a pé; 9,7%
usam carro; 9,7%, bicicleta e 3,2% utiliza ônibus.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água é inexistente.
Urbanização das ruas: 46,7% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 20% ruim e
33,3% não souberam responder que pode ser observado na
(Figura 542)

Figura 541. Percentual de opiniões
sobre urbanização nas ruas
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Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
86,7% das respostas, os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha e 13,3%
responderam que apenas um contribui com a renda
familiar. Quanto à renda familiar, 80% recebem menos de
1 salário mínimo e 20% possuem renda de 1 a 2 salários
mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 53,3%
julgam não existir; 26,7%, regular; 13,3%, boa e 6,7% não
souberam informar. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência na referida
localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 80% disseram que sim e 20% dizem que
gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 66,7%
responderam que participam às vezes; 20% na maioria das
vezes e 13,3% nunca participam das atividades. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 60% participariam; 13,3% talvez e 26,7%
não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (80%) o aspecto
mais importante é o atendimento à saúde; para 13,3%,
qualidade do ensino e para 6,7%, a existência de creches.
Observe na (Figura 542).
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Figura 542. Item considerado mais importante
pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 53,3% consideram a segurança pública e
46,7%, as áreas de lazer/esporte. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
80% as áreas verdes; 13,3% consideram mais importantes
a qualidade do ar e 6,7% as praias/balneários.
PEDEOP
O PEDEOP realizado na Escola Municipal José
Sarney, localizada no Município de Placas, apresentou
resultados reveladores, porém, não se diferenciou muito
dos resultados encontrados em outras escolas que estão
localizados em municípios com as mesmas características.
4.1 – IDENTIFICAÇÃO e VÍNCULO
Na questão, que trata do sexo dos professores é
importante observar que apesar de o número de
professoras ser de 57,9 e de professores ser de 42,9% essa
diferença não é muito grande, como já identificamos em
outras escola. O que chama a atenção nesse item é a idade
desses professores observe na (Figura 543).
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Figura 543. Idade
Outro dado que chama a atenção nesse item é o acesso do
corpo docente, considerando que a grande maioria é
apenas contratado pode ser observado na (Figura 544)

Figura 544. Acesso ao cargo
Esse fato chama a atenção porque a LDB
9394/96 assegura que ingresso no serviço público deverá
se dar através de concurso público e a prática nessa escola
está mostrando que não é bem assim. Observado na
(Figura 545) maioria dos professores pesquisados, nessa
escola, atua nas séries finais e iniciais do ensino
fundamental.
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Figura 545. Atuação
4.2 – FORMAÇÃO E MOTIVAÇÃO
No que concerne à “Formação e Motivação”,
podemos verificar que 100% dos professores possuem
ensino fundamental e médio completo e mais da metade a
formação em nível médio é em formação de
professor/normal, porém, observa-se que 42,9% a
formação em nível médio não é em curso de formação de
professor e sim no médio regular (Figura 546).

Figura 546. Formação
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Esse dado é interessante se observamos que
desde a década de 70 havia uma exigência na Lei 5.692/71
que o professor para ingressar na carreira docente no
ensino regular (hoje – ensino fundamental) deveria possuir
no mínimo formação em magistério (atual nível médio). A
atual LDB, 9394/96, exige o curso superior, em nível de
licenciatura para esse mesmo nível de ensino.
Os dados apresentados na (Figura 547) revelam
que nessa escola apenas 25% dos professores já possuem
graduação os demais não, sendo que 25% estão em
processo de formação em cursos de graduação. Vale
destacar que todos os que possuem curso superior e ou
estão cursando seus cursos são em licenciatura plena.

Figura 547. Escolaridade
Os dados da pesquisa revelam ainda, que a
formação dos que 71,4% dos que já possuem graduação e
os que ainda estão cursando é em cursos de licenciatura
plena e 14,3% é em licenciatura curta e 14,3% e em
bacharelado.
Nos resultados da pesquisa podemos constatar
que 85,7% dos professores pesquisados afirmaram desejar
que fossem ofertadas cursos para que possam melhorar seu
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desempenho nas atividades de ensino os outros 14,3% não
demonstraram interesse em participar de cursos.
É interessante observar que dos itens do
questionário que procurou saber sobre os fatores que
motivam o professor, destacamos a percentagem do que é
considerado como “muito importante”: a) Recursos
didáticos para implementar práticas - 66,7%; b) Tempo
destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos
e práticos – 50%; C) Melhores salários – 83,3%; D)
Articulação entre alunos, professores e gestores – 50%; :
E) Interesse dos alunos - 66,7%; F) Bom desempenho dos
alunos – 66,7%; : G) Qualificação e atualização em
conteúdos específicos – 83,3%; H) Número adequado de
alunos em sala de aula – 50%; I) Possibilidade de assumir
cargos administrativos – 50%; J) Diálogo com outros
professores sobre questões da disciplina – 66,7%; L)
Atuação em processo de gestão participativa – 50%; M)
Salas de aula adequadas – 83,3; N) Trabalhar em um só
local - 33% foram os que mais se destacaram por serem
considerados com 100% “muito importante”.
Por outro lado, podemos observar que os
professores pesquisados consideraram que os fatores que
mais motivam os alunos, dentre opções dadas no
questionário para serem avaliados os itens a, b, c, e, g, j, l,
m, n, o, p foram considerados por 66,7% como “muito
importante” foram: B) Programas e/ou projetos dirigidos
aos alunos, F) Maior inclusão social, porém os itens d, f, h
e i 50% consideram muito importante e outros 50%
consideraram apenas importante.
Temas transversais
Em relação ao item “Temas Transversais” na
questão se já teve acesso a orientações oficiais* para o
ensino de sua área/disciplina os resultados apontam que
66,7% já tiveram e 33,3% afirmam não terem tido acesso a
orientações. Oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
100% afirmam que incorporam as ideias e sugestões
apontadas por orientações oficiais para o ensino. Os dados
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revelam ainda que há um número considerável de
disciplinas que buscam trabalhar em parceria com outras
disciplinas os temas transversais.
Os dados a seguir na (Figura 548) demonstram
que todos os professores pesquisados afirmam trabalhar
todos os temas listados nos questionários em suas
disciplinas, de forma transversal.

Figura 548. Temas transversais
Observa-se que os temas mais trabalhados pelos
professores são: ética, pluralidade cultural e meio
ambiente.
4.4 – INFRAESTRUTURA DE APOIO
PEDAGÓGICO
No item “instalação e infraestrutura para apoio
pedagógico”, é importante observar que a escola só possui
sala de aula como espaço de apoio pedagógico existente na
escola, o que se pode depreender que biblioteca, sala de
leitura e multimídia, comunicação e laboratório de ciência
inexistem ou não são utilizados na escola para tal
finalidade.
Logo, entende-se porque todos assinalaram que
dos espaços físicos existentes na escola o que mais
utilizam é a sala de aula. Nas questões sobre espaços
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físicos,
mobiliários,
instalações,
manutenção,
equipamentos e materiais didáticos, biblioteca e sala de
leitura o gráfico gerado dessa escola não apresenta
resultados, o que inviabiliza qualquer análise sobre os
referidos intens.
PLANO DE AÇÃO
A escola não participou do plano de ação. Em
função disso, PLANO DE AÇÃO foram sugeridas, em
função dos resultados obtidos, destacando-se:
- Construção de estação de tratamento de esgoto;
- Implantação de programas de educação
ambiental, sexual e de saúde;
- Criação de cooperativas de catadores de lixo
reciclável;
- Elevação da limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivo de criação de postos de saúde,
hospitais e unidades de pronto atendimento (UPA)
- Elevação da urbanização das ruas;
- Oferta de cursos e treinamento em áreas de
interesse da comunidade.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF BELARMINA SOARES
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15102777
EMEF BELARMINA SOARES
Infantil e Ensino Fundamental
PLACAS
XINGU
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola de Ensino Fundamental
Deputado Everaldo Martins, 42,9% dos entrevistados
dizem que o serviço de coleta de lixo é regular; 30,2%,
ruim; 15,9%, bom; 9,5% afirmaram não existir coleta de
lixo e 1,6% dos entrevistados não souberam responder. Em
relação ao destino dos resíduos produzidos e não
coletados, de acordo com as respostas, 38,1% dizem que o
lixo é coletado por caçamba; 27%, é queimado; 22,2%
dizem que o lixo é coletado pelo serviço de limpeza; 6,3%,
jogado em terreno baldio ou lixão; 4,8%, enterrado e 1,6%,
lançado em rios ou canal.
Água: Dentre as pessoas entrevistadas, 50,7%
responderam que o serviço de abastecimento de água não
existe; 32,9% consideram o sistema de abastecimento de
água regular; 11% consideram ruim; 2,7% não souberam
responder e apenas 2,7% julgam bom. Com isso, 90,3%
dos entrevistados dizem que usam de poço doméstico;
4,8% de micro abastecimento comunitário; 3,2% bicão ou
cacimba; 1,6% usam água de rio, açude, lago, igarapé. As
pessoas não recebem água tratada e fazem tratamento da
água por meio de filtragem (46,4%), adição de cloro
(31,9%); fervura (17,4%); 4,3% dos entrevistados não
souberam responder.
Esgoto: 69,8% das pessoas das pessoas afirmam
que o serviço não existe; 14,3% consideram o sistema de
rede de esgoto é ruim; 12,7% consideram regular; 1,6%
não soubera, responder e apenas 1,6% consideram o
serviço bom. Os moradores lançam seus dejetos em fossa
séptica (90,5%); sumidouros (6,7%); destinam em rede
geral de esgoto (1,9%) e céu aberto ou vala (1%).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante de
escolaridade é a dos que possuem ensino fundamental
incompleto (25,4%); ensino médio completo (23,8%);
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ensino fundamental completo (12,7%); ensino médio
incompleto (12,7%); ensino superior completo (11,1%);
não sabem ler e escrever (7,9%); e os sabem ler, mas não
frequentaram escola (6,3%).
Quando questionados sobre a qualidade do ensino,
47,6% consideram regular; 41,3% consideram bom;
julgam ruim; 20%; 3,8% não souberam responder e 2,9%
afirmam que não existe qualidade no ensino.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (17,5%); doenças respiratórias (13,4%);
verminoses (9,3%); outras viroses (9,3%); malária (6,2%);
dengue (4,1%); problemas de pele (4,1%); problemas
ósseos ou de articulação (4,1%); problemas do coração
(3,1%); diabetes (3,1%); febre amarela (2,1%); HIV (1%)
e câncer (1%). Ressalta-se que o percentual de 20,3% disse
não ter havido ocorrência de doença, podendo isso ser
reflexo de outros fatores que influenciam positivamente na
conservação da saúde.
As
declarações
mostram
65,5%
dos
entrevistados recorrem a hospitais públicos; 20,7%
recorrem ao posto de saúde para o tratamento das suas
doenças; 8,6% vão à farmácia; 3,4% procuram o médico
do plano de saúde e 1,7% procuram hospitais particulares.
Quanto ao atendimento de saúde, 46,7% dos entrevistados
consideram bom; 38,1% regular; 9,5% julgam ruim; 3,8%
não souberam responder e 1,9% dizem que o serviço não
existe.
Quando questionados sobre o atendimento aos
portadores de deficiência, 30,2% dos entrevistados
consideram regular; 25,4% afirmam que não existe; 22,2%
não souberam responder; 17,5% consideram ruim e
apenas 4,8% consideram bom. Quanto à assistência social,
42,9% considera regular; 28,6% não souberam responder;
12,7% consideram ruim; 11,1% consideram bom e 4,8%
afirmam que não existe assistência social na cidade.
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Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 52,4% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno; 25,4% não souberam responder e
22,2% não possuem. Questionados sobre as características
do terreno, 100% dos entrevistados responderam que
vivem em área de terra firme. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 77,8% responderam que a casa onde
moram é própria; 12,2% disseram morar em casa alugada;
4,8%, que a casa é de assentamento rural e 3,2% dizem
que a residência é cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte
utilizados os entrevistados responderam que: a maioria usa
moto (29,5%); 24% andam a pé; 19,2% usam bicicleta;
14,4% usam carro; 9,6% usam moto taxe; 2,7% usam
cavalo, jegue ou mula e 0,7% utilizam ônibus.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação ao
abastecimento de água na comunidade onde vivem, 50,7%
das pessoas entrevistadas responderam que o serviço de
abastecimento de água não existe; 32,9% consideram o
sistema de abastecimento de água regular; 11%
consideram ruim; 2,7% não souberam responder e apenas
2,7% julgam bom o abastecimento.
Urbanização das ruas: 71% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 15,5%
consideram ruim; 9,8% consideram regular; 1,6%
consideram boa e 2,1% dos entrevistados não souberam
responder (Fig. 551).
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Figura 549. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
A pesquisa revela que 60,3% dos entrevistados
confirmam que nenhum dos menores de 18 anos trabalha;
25,4% responderam que 01 apenas trabalha; 11,1% dos
questionados disseram que dois menores e 3,2%. Quanto à
renda familiar, 46% vivem com renda de 1 a 2 salários
mínimos; 27% recebem menos de 1 salário mínimo; 7,9%
não possuem renda; 7,9% possuem renda de 2 a 3 salários
mínimos; 6,3%, de 3 a 5 salários mínimo; 4,8% vivem
com mais de 5 salários.
Cultura e lazer
Segurança pública: 42,9% dos entrevistados
consideram a segurança pública regular; 27% julgam ruins;
15,2% consideram bom; 7,9% não responderam 6,3% dos
entrevistados afirmam que não existe segurança pública
em sua comunidade. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 74,6% disseram que sim 15,9% responderam
que gostam parcialmente e 9,5% dizem que não gostam.
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Isso chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 44,4% responderam que
nunca participam, 44,4% participam às vezes e 11,1%
participam na maioria das vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 42,9% responderam que disseram que talvez;
34,9% disseram que sim e 22,6% disseram que não
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (77,7%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; para
14,5% o mais importante é a qualidade do ensino; para
4,1% é a qualificação profissional; para 2,6% dos
entrevistados o mais importante é existência de creches;
para 0,5% é a assistência social e para 0,5% atendimento
aos portadores de deficiência é o aspecto mais importante
(Figura 550).

Figura 550. Item considerado mais importante
pelos entrevistados.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
importante, 38,1% afirmam que a coleta de lixo é o mais
importante na comunidade; 20,6% consideram o
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abastecimento de água é o aspecto mais importante; 20,6%
acham importante a existência de rede de esgoto; para
12,7% o mais importante é o transporte coletivo e para
7,9% consideram mais importante a urbanização das ruas.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas verdes, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram:
77,2% dos entrevistados consideram mais importante a
qualidade do ar; para 22,8% presença de áreas verdes e
para 17,8% é a conservação de rios e lagos.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS (PEDEOP)
Na Escola Berlamina Soares, 13 professores
foram entrevistados, sendo dez (10) mulheres e três (3)
homens. Do total, seis professores situam-se na faixa etária
entre 31 e 40 anos, correspondendo a 46,2% dos
entrevistados. Somente um professor apresenta idade
superior a 41 anos e há cinco professores para faixa etária
entre 18 e 30 anos, correspondendo a 38,5% dos
entrevistados. 53,8% dos professores são concursados,
sendo que e 38,5% são contratados. O tempo de atuação no
ensino dos entrevistados nesta escola mostra que seis
entrevistados atuam de 2 a 5 anos e três atuam há menos
de cinco anos.
Os entrevistados lecionam principalmente no
ensino fundamental - séries iniciais (44,4%), onde 25%
trabalham com 1º ano, 3º ano e 4º ano e ensino
fundamental- séries finais (22,2%), onde 27,8% trabalham
com o 6º ano e 8º ano. E 27,8% lecionam no EJA. 100%
destes entrevistados não possuem outra atividade na
escola, além do ensino.
Em relação à formação, 81,8% dos professores
possuem curso superior completo e 18,2% ainda estão
cursando a graduação. A maioria dos entrevistados (80%)
realizou graduação em instituições privadas nas

2792

modalidades presenciais e à distância. Dos entrevistados
61,5% não participaram de programa de formação
continuada ou capacitação didática. E, dos 38,5% que já
participaram desses programas realizaram o mesmo em
instituição pública federal e na modalidade presencial.
69,2% dos entrevistados consideraram os conhecimentos
teóricos e práticos adquiridos durante sua formação foi
adequado ao programa.
100% dos entrevistados anseiam por cursos que
ofereçam capacitação nas atividades de ensino. Dentre os
cursos especificados pelos entrevistados os de linguagem,
informática, comunicação, teatro e música (11,8% cada).
84,6% consideram-se aptos a participar de cursos de
educação continuada à distância.
Para compreender a motivação na docente,
diversos fatores foram classificados como de muita
importância pela maioria dos professores, como a
necessidade de recursos didáticos para execução de
práticas (92,3%), tempo destinado à disciplina para
trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (69,2%),
melhoria dos salários, articulação entre alunos, professores
e gestores, interesse dos alunos (com 84,6% cada) e
desempenho dos alunos (76,9%) e qualificação e
atualização de conteúdos específicos (100%) e sala de
aulas adequadas (100%).
Pela percepção dos professores, os fatores que
motivam os alunos, de muita importância são: convívio
social (76,9%), programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos (32,3%), inclusão social (69,2%), acesso facilitado
a informações via internet (69,2%), aprendizado por meio
de atividades lúdicas (92,3%), estímulo da família (92,3%)
e facilidade do deslocamento à escola (69,2%).
Dos 13 entrevistados, 69,2% conhecem o projeto
político-pedagógico de sua escola e 84,6% afirmam que
ele contempla o tema transversal. Onde os temas mais
contemplados na opinião dos entrevistados são Ética,
Saúde e Meio Ambiente (18% cada). 92,3% dos
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entrevistados já trabalharam algum tema transversal em
sua disciplina, sendo 21,6% em temas da área da saúde,
19,6% em temas relacionados a meio ambiente e 17,6%
em pluralidade cultural. A maioria dos entrevistados
trabalha o tema transversal integrado aos conteúdos
disciplinares, e nos eventos escolares de integração
multidisciplinarmente. E, segundo os entrevistados a
motivação dos alunos para participarem desses eventos é
alta (69,2%). Quando perguntados sobre o interesse dos
alunos em relação a temas diversos, os entrevistados
apontaram como muito alto interesse temas relacionados a
esportes e laser (84,6%) e equipamentos tecnológicos e
eletrônicos (53,8%). De médio interesse temas como meio
ambiente (76,9%), questões étnicas (53,8%), doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas
(38,5%). E, de alto interesse temas relacionados a
problemas ambientais (61,5%), saúde (53,8%), profissão,
emprego e renda (69,2%), saúde do corpo e saúde mental
(76,9%), violência doméstica, escolar, gangues etc.
(53,3%).
Na Escola Belarmina Soares, foi citada apenas a
presença de salas de aula como infraestrutura de apoio
pedagógico. A infraestrutura e os recursos materiais foram
considerados insuficientes e inadequados por 100% dos
professores. 92,3% dos entrevistados informaram que
utilizam outros espaços de ensino e aprendizagem para
desenvolvimento de práticas didáticas de ciências
utilizando a unidade de conservação para este ensino
(87,5%) como parques e rios (66,7%).
61,5% dos entrevistados informaram que os
alunos não utilizam recursos da informática e da internet
como apoio às atividades da sua disciplina por conta
própria. E que também não existe nenhum tipo de projeto
de informática educativa, captação de projetos como TV
Escola, rádio pela educação na escola Belarmina Soares
(100%). Mas, existem materiais audiovisuais de apoio
didático pedagógico como filmes e documentários (100%).
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Segundo, 100% dos entrevistados a escola não recebeu
cursos de capacitação para o uso de materiais audiovisuais
e nem esses materiais são adequados e atualizados para o
atendimento da disciplina.
Para 76,9% dos entrevistados, o acervo
bibliográfico não está adequado para atender a disciplina e
o acervo é composto por livros didáticos (34,2%),
literatura infantil (21,1%), literatura juvenil (18,4%) e
livros paradidáticos (16,7%). No material pedagógico
utilizado pela escola, 92,3% dos professores informaram
que a escola recebe livros didáticos pelo Plano Nacional de
Livros Didáticos (PNLD) que são selecionados pela
Secretaria de Educação Municipal ou Estadual e 76,9%
dos entrevistados utilizam os livros didáticos adotados pela
escola, mas estes são parcialmente adotados (61,5%). 40%
dos professores entrevistados informaram que adequação
dos conteúdos são os critérios utilizados na escolha do
material didático selecionado e 26,7% desconhecem esses
critérios.
Na avaliação da pertinência do material didático,
53,8% consideraram que o material oferece questões
estimulantes para o aprendizado dos alunos, mas 53,8%
consideraram que o material está parcialmente defasado
em relação aos processos de ensino e aprendizagem. Como
fator positivo, 61,5% afirmaram que o material é estímulo
da multidisciplinaridade e estão adequados às orientações
curriculares oficiais.
PLANO DE AÇÃO (PA)
- Construir estação de tratamento de esgoto;
- Implantar Plano Municipal de Gerenciamento Integrado
de Resíduos Sólidos;
- Implantar nas escolas o programa de educação ambiental;
- Criar sistema de drenagem e manejo de águas pluviais
urbanas;
- Criar cooperativas de catadores de lixo reciclável;
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- Elevar a porcentagem de domicílios atendidos com água
potável;
- Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivar programas como educação de jovens e adultos
(EJA);
- Oportunizar o atendimento em saúde à população
- Criar postos de saúde, hospitais e unidades de pronto
atendimento (UPA)
- Criar programas de inclusão social;
- Melhorar a infraestrutura das escolas visando melhoria na
qualidade do ensino;
- Aumentar o acervo das bibliotecas nas escolas públicas;
- Incentivar a formação continuada;
- Construir creches.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF MEC SEDUC KM 172 B
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15103242
EMEF MEC SEDUC KM 172 B
Infantil e Ensino Fundamental
PLACAS
XINGU
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
O resgate da memoria é uma atividade de
pesquisa que requer uma atenção especial do pesquisador,
por se tratar de uma busca de reconstrução de algo já
vivido, que muitas vezes se encontra guardado no
imaginário de uma pessoa ou um grupo de pessoas que
viveram aquele momento histórico. De acordo com Le
Goff (2006, p.471), “a memória, na qual cresce a história,
que por sua vez a alimenta, procura salvar o passado para
servir ao presente e ao futuro”.
Partindo dessa premissa, o resgate da memória
da comunidade Panorama, localizado na zona rural do
município de Placas, onde se situa a Escola Municipal
MEC SEDUC Km 172B, é fruto de uma primeira
aproximação dos pesquisadores com uma realidade vivida
por sujeitos históricos em um dado momento de suas
vidas. Esses dados são importantes para se compreender
como esse bairro foi se estruturando, organizando para
chegar ao que é hoje.
O Professor Pesquisador não entregou a essa
coordenadora o Resgate da Memória dessa comunidade,
inviabilizando, portanto, a apresentação do mesmo nesse
relatório.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola, 11,8% dizem ser ruim a coleta
de lixo; 88,2% dizem não existir. O lixo produzido e não
coletado é queimado (100%).
Água: As respostas dizem que 64,7% das
pessoas recebem água de poço doméstico; 17,6% de
bicão/cacimba e 17,6% de rio açude, igarapé, lago ou
nascente. 100% dos entrevistados dizem receber água com
tratamento, e 72% filtram a água e 28% utilizam a cloração
como forma de tratamento da água.
Esgoto: 3,2% dos entrevistados consideram boa
a rede de esgoto e 96,8% dos entrevistados declararam não

2798

possuírem rede de esgoto, com isso, 84,4% dos
entrevistados despejam o esgoto na fossa séptica; 12,5%
utilizam o sumidouro e 3,1% despejam o esgoto a céu
aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade: 6,1% não sabem
ler/escrever; 6,1% sabem ler/escrever, mas não
frequentaram a escola; 21,2% possuem o ensino
fundamental incompleto 18,2% possuem o ensino
fundamental completo e 15,2% possuem o ensino médio
incompleto; 18,2% possuem o ensino médio completo;
9,1% possuem o ensino superior incompleto; 3% ensino
superior incompleto; 3% outros.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
verminoses (7,3%); doenças respiratórias (12,2%); hepatite
(4,9%); Diarreia (7,3%); outras viroses (4,9%); hanseníase
(2,4%); problemas de pele (4,9%); problemas ósseos e/ou
de (4,9%); diabetes (9,8%); malária (4,9%); outros (4,9%);
não houve casos de doenças (31,7%).
As declarações mostram que 8,8% das pessoas
recorrem ao posto de saúde; 82,4% recorrem aos hospitais
públicos; 5,9%, a hospital privado; 2,9% recorrem a
farmácias.
Quanto ao atendimento de saúde, 20,6% dizem
ser bom; 41,2% consideram regular; 23,5% consideram
ruim; 11,8% dizem que não existe e 2,9% não souberam
responder. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 8,1% dizem ser regular; 16,2% consideram
ruim; 67,6% dos entrevistados declararam não existir e
8,1% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
20,6% consideram bom; 20,6% consideram regular; 2,9%
consideram ruim; 47,1% dizem não existir e 8,8% não
souberam responder. Outro dado de avaliação foi a
qualidade do ensino, cujos resultados mostraram que
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29,4% consideram bom; 41,2% consideram regular; 8,8%
consideram ruim; 11,8% declararam não existir; 8,8% não
souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos,
que 67,6% possuem o documento de propriedade do
terreno; 26,5% não possuem o documento de propriedade
do terreno e 5,9% não souberam responder. Questionados
sobre as características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 84,8% dizem que a casa
onde moram é própria; 3% possuem a casa por meio de
posse; 12,1% possuem a casa cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
utilizam: carro (23,1%); van/Kombi (1,5%); bicicleta
(3,1%); barca/balsa/lancha (7,7%); moto (40%); a pé
(21,5%); cavalo/jegue/mula (3,1%).
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem: 3,1% consideram ser bom;
6,3% dizem ser regular 90,6% dizem não existir.
Urbanização das ruas: 8,8% dizem ser bom;
14,7% consideram regular; 11,8% consideram ruim; 58,8%
dos entrevistados disseram não existir e 5,9% não
souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
61,8% das respostas, os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 11,8%
responderam que 1 apenas trabalha; 23,5% responderam
que 2 menores contribuem com o sustento familiar e 2,9%
dizem que 3 ou mais menores ajudam. Quanto à renda
familiar, 20% não possuem renda; 34,3% recebem menos
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de 1 salário mínimo; 37,1% recebem de 1 a 2 salários
mínimos; 8,6% recebem mais de 2 a 3 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 2,9%
consideram boa; 14,7% dizem ser regular; 17,2%
consideram ruim; 61,8% dizem não existir; 2,9% não
souberam responder.
Cidadania
Ao serem questionados se gostam da
comunidade onde moram, 91,2% dos entrevistados
responderam que sim; 8,8% gostam parcialmente,
chamando atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 5,9% responderam que
nunca participam; 29,4% participam as vezes e 64,7%
participam na maioria das vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade: 91,2% disseram sim; 2,9%, não
participariam; 5,9%, talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (84,8%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; 6,1%
consideram o atendimento ao portador de deficiência;
6,1% consideram a qualidade de ensino e 3% consideram
os cursos de qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 59.4% consideram áreas de
lazer/esportes; 12,5% consideram limpeza de ruas e
terrenos; 28,1 consideram a segurança publica. Também
foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 30,3% consideram áreas verdes; 27,3%
consideram praias/ balneários; 15,2% consideram rios e

2801

lagos; e 27,3% consideram a qualidade do ar como sendo a
mais importante.
PEDEOP
O Resultados do PEDEOP na Escola Municipal
Mec Seduc Km, 172B apresentou os seguintes resultados:
4.1 – IDENTIFICAÇÃO e VÍNCULO
Na questão que trata do sexo dos professores, é
importante observar que a grande maioria é do sexo
feminino, conforme gráfico abaixo (Figura 551). Esse
resultado pode se dever ao fato de ser uma escola de
ensino fundamental menor, cujas séries historicamente no
Brasil sempre terem sido assumidas por professoras.

Figura 551. Gênero dos professores da escola.
Outro dado que chama a atenção nesse item,
comparado com outras escolas rurais, é o fato de 75% do
corpo docente dessa escola ser de professor efetivo, o que
pode caracterizar uma preocupação do município em
efetivar na zona rural professor concursado.
A grande maioria dos professores pesquisados,
nessa escola, atua nas séries finais do ensino fundamental
(Figura 552).
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Figura 552. Seguimentos em que os professores
lecionam.
FORMAÇÃO e MOTIVAÇÃO
No que concerne à “Formação e Motivação”,
podemos verificar que 100% dos professores possuem
ensino fundamental e médio completo. Observa-se que o
ensino médio deles é em curso de formação de
professor/normal.
Esse dado é interessante se observamos que
desde a década de 70 havia uma exigência na Lei 5.692/71
que o professor para ingressar na carreira docente no
ensino regular (hoje – ensino fundamental) deveria possuir
no mínimo formação em magistério (atual nível médio),
portanto essa escola atende a esse requisito legal. A atual
LDB, 9394/96, exige o curso superior, em nível de
licenciatura para esse mesmo nível de ensino.
Os dados revelam que nessa escola os
professores já possuem graduação e ou estão em processo
de formação em cursos de graduação. Vale destacar que
todos os que possuem curso superior e ou estão cursando
essa formação é em licenciatura plena.
Nos resultados da pesquisa podemos constatar
que 100% dos professores pesquisados afirmaram desejar
que sejam ofertados cursos para que possam melhorar seu
desempenho nas atividades de ensino.
É interessante observar que, dos 13 itens do
questionário que procuraram saber sobre os fatores que
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motivam o professor, o item (a) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios, foi o que item
que mais se destacou como sendo apontado como o “mais
importante”.
TEMAS TRANSVERSAIS
Em relação ao item “Temas Transversais” na
questão 16, 100% afirmam terem tido acesso a orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina e 100%
afirmam que incorporam as ideias e sugestões apontadas
por orientações oficiais para o ensino.
O gráfico a seguir mostra os temas transversais
trabalhados na escola pelos professores (Figura 553).

Figura 553. Temas transversais
Como se verifica, os temas ética, meio
ambiente e saúde são os mais trabalhados, de forma
transversal, pelos professores das diferentes disciplinas.
INFRAESTRUTURA
PEDAGÓGICO

DE

APOIO

Na
questão
“Q24.
ASSINALE
AS
INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA DE APOIO
PEDAGÓGICO EXISTENTES NA ESCOLA”: (Figura
554) é importante observar que os itens somente sala de
aula e biblioteca/sala de Leitura são os únicos que
aparecem nas respostas dos professores, o que podemos
inferir que os demais espaços não existem nas escolas, o

2804

que pode se dever ao fato de ser uma escola localizada na
zona rural.

Figura 554. Infraestrutura e apoio pedagógico.
Nas questões sobre espaços físicos, mobiliários,
manutenção, equipamentos e materiais didáticos,
biblioteca e sala de leitura não foi apresentado resultados
nem no relatório do professor Pesquisador e nem na
planilha de gráficos.
PLANO DE AÇÃO

Realizar a coleta seletiva do lixo;

Construir um aterro controlado;

Aumentar a limpeza urbana e
coleta de lixo;

Criar cooperativas de catadores
de lixo para reciclagem;

Providenciar abastecimento de
água tratada com qualidade para aumentar a
porcentagem de água potável para os alunos;

Elaborar a manutenção dos
abastecimentos de água dos poços artesianos
instalados na comunidade.

Construir novos poços artesianos
para atender as famílias do município de Itaituba;
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Implantar estação de tratamento
da rede esgoto;

Criar sistemas de drenagem e
manejo de aguas pluviais urbanas

Incentivar projetos de extensão,
auxiliadas pelas universidades, voltadas para
educação ambiental;

Incentivar em programas de
educação de jovens e adultos em ensino
tecnológico;

Criar projetos para educação na
área da orientação sexual e da área da saúde dos
jovens nas escolas;

Instalar meios de transportes
escolares para os estudantes que apresentam
dificuldades de acesso à escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF MEC SEDUC KM 197 A
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15154238
EMEF MEC SEDUC KM 197 A
Ensino Fundamental
PLACAS
XINGU
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola MEC/SEDUC KM 197-A,
32,6% das pessoas questionadas responderam não usufruir
de coleta de lixo, por isso o destino dos resíduos
produzidos e não coletados – de acordo com as respostas –
é a queima (75,3%); alguns têm seu lixo coletado por
serviços de limpeza (16,9%); outros enterram esses
resíduos (6,7%) e 1,1% jogam o lixo na rua.
Água:
Segundo
os
entrevistados,
o
abastecimento é feito por rede geral de abastecimento;
poço doméstico (91%); rio açude, lago, igarapé ou
nascente (5,6%); micro abastecimento comunitário (2,2%)
e abastecimento de mina natural (1,1%). Com relação às
formas de tratamento são utilizadas pelos entrevistados:
filtragem (58,4%); cloração (30,3%) e sem tratamento
(11,2%).
Esgoto: Não se tem conhecimento se os
entrevistados possuem ou não rede de esgoto; a maioria
(60,7%) utiliza fossa séptica; 31,5% destinam dejetos a céu
aberto/vala; 4,5% utilizam a rede geral; 2,2% aproveitam o
rio/canal/valão e 1,1% utiliza sumidouro.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
33,7%, seguida dos que não sabem ler e escrever (16,9%);
os que possuem ensino fundamental completo (12,4%); os
que possuem ensino médio completo (12,4%); os que
sabem ler/escrever, mas nunca frequentaram escola
(6,7%); os que possuem ensino médio incompleto (6,7%);
os que possuem ensino superior completo (5,6%); os que
possuem ensino superior incompleto (3,4%) e outros não
especificados (2,2%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
verminoses (13,9%), diarreia (9,6%) dos casos; doenças
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respiratórias (9%); diabetes (8,4%); problemas de pele
(6,6%); dengue (4,8%); outras viroses (4,8%); hepatite
(4,2%); malária (2,4%); câncer (1,8%); hanseníase (1,8%);
febre amarela (1,2%); problemas do coração (1,2%);
problemas ósseos ou/de articulação (1,2%) e outras
doenças não especificadas (1,2%). Ressalta-se que o
percentual de 27,1% disse não ter havido ocorrência de
nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostram que 62,9% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 11,2% recorrem a
agentes comunitários de saúde; 11,2%, a postos de saúde;
7,9%, a médico do plano de saúde e 6,7% a hospitais
privados.
Quanto ao atendimento de saúde, 39,3% dos
entrevistados consideram ruim; 33,7%, regular; 19,1%
consideram inexistente e 7,9%, bom. Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências, 57,3% dos
entrevistados declararam ser regular; 20,2%, ruim; 13,5%,
regular e 9% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
36% dos entrevistados testemunharam não existir; 18%
julgaram ruim; 15,7%, regular; 15,7% não souberam
responder e 14,6% consideram bom. Outro dado de
avaliação foi a qualidade do ensino, cujos resultados
mostraram que 49,4% consideraram regular; 23,6%
consideram este item bom; 16,9% a julgam ruim; 7,9%
dizem que a assistência social é inexistente e 2,2% não
souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que, 67% dos entrevistados, não possuem documento de
propriedade do terreno; 26,1% possuem e 6,8% não
souberam responder. Questionados sobre as características
do terreno, 86,5% dos entrevistados responderam que
vivem em área de terra firme; 9%, em terras inundáveis;
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3,4%, em áreas marginais de rios e 1,1%, em locais não
especificados. Já quando foram questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dentre outros,
82% responderam própria; 7,9% assentamento rural; 7,9%
cedida e 2,2% conseguiram a casa por posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que
25,4% usam moto; 19,2% andam a pé; 18,3% andam de
carro; 12,5% utilizam bicicleta; 9,6% andam de ônibus;
4,6% utilizam moto-táxi; 3,3% usam cavalo/jegue/mula;
3,3% utilizam van/Kombi; 2,5% usam carroça/carro de boi
e 1,3% utilizam canoa/bajara.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 85,4% relatam que o
abastecimento de água não existe; 6,7% consideram ruim;
4,5% regular; 2,2% bom e 1,1% não souberam responder.
Urbanização das ruas: 41,2% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas; 27,9%
disseram ser ruim; 17,6% regular e 13,2% não souberam
responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
39,4% das respostas, os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 39,4%
responderam que apenas um trabalha e 21,2% dos
questionados disseram que dois menores trabalham.
Quanto à renda familiar, 37,1% recebem menos de 1
salário mínimo; 28,1% possuem renda de 1 a 2 salários
mínimos; 18% não possuem renda; 9% possuem renda de
3 a 5 salários mínimos e 7,9% de 2 a 3 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 70,8%
consideram a segurança pública inexistente; 14,6% julgam
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ruim; 6,7% regular; 4,5% não souberam responder e 3,4%
bom. Tais dados fornecem base para a inferência de que há
ocorrência de violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 85,3% disseram que sim; 13,2% dizem que
gostam parcialmente e 1,5% afirmam não gostar, isso
chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 56,2% responderam que
participam às vezes, 29,2% participa na maioria das vezes
e 14,6% nunca participam das atividades. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 69,7% participariam; 15,7% não
participariam e 14,6% talvez participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (84,3%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
7,9% o item mais importante é a qualidade de ensino;
3,4% cursos de qualificação profissional; 2,2%
atendimento ao portador de deficiência e 2,2% creche.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 57,3% consideram a segurança pública;
20,2% limpeza de ruas e terrenos; 15,7% áreas de
lazer/esporte e 6,7% programação cultural. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias/balneários, rios e lagos e qualidade do ar. Os
resultados foram os seguintes: 59,6% consideram mais
importantes as áreas verdes; 51,7% a qualidade do ar;
20,2% arborização das ruas; 12,4% rios e lagos; 11,2%
áreas verdes e 4,5% praias/balneários.
PLANO DE AÇÃO
- Construir estação de tratamento de esgoto;
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- Implantar Plano Municipal de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos;
- Implantar nas escolas o programa de educação
ambiental;
- Criar sistema de drenagem e manejo de águas
pluviais urbanas;
- Criar cooperativas de catadores de lixo
reciclável;
- Elevar a porcentagem de domicílios atendidos
com água potável;
- Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivar programas como educação de jovens
e adultos (EJA);
- Oportunizar o atendimento em saúde à
população
- Criar postos de saúde, hospitais e unidades de
pronto atendimento (UPA)
- Criar programas de inclusão social;
- Melhorar a infraestrutura das escolas visando
melhoria na qualidade do ensino;
- Aumentar o acervo das bibliotecas nas escolas
públicas;
- Incentivar a formação continuada;
- Construir creches.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SAO CRISTOVAO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15552110
EMEIF SAO CRISTOVAO
Infantil e Ensino Fundamental
PLACAS
XINGU
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola São Cristóvão, 100% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo, por isso o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é a queimada
(100%).
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito por rede geral de abastecimento; rio açude, lago,
igarapé ou nascente (83,3%); poço doméstico (11,9%) e
4,8% dizem que seu abastecimento provém de
bicão/cacimba. Dos entrevistados, 97,6% declaram que a
água é tratada e as formas de tratamento utilizadas são:
filtragem (68,3%) e a cloração (31,7%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto; a maioria (90,5%) utiliza fossa
séptica; 7,1% destinam dejetos em sumidouros e 2,4%, a
céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
43,5%, seguida dos que sabem ler/escrever, mas nunca
frequentaram escola (19,6%); os que não sabem ler e
escrever (10,9%); os que possuem ensino médio
incompleto (8,7%); os que possuem ensino médio
completo (6,5%); os que ensino superior completo (6,5%)
e os que possuem ensino fundamental completo (4,3%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (20,5%), seguida por verminoses com 6,8% dos
casos; hanseníase (4,5%); dengue (2,3%); diabetes (2,3%);
doenças respiratórias (2,3%) e problemas de pele (4,5%).
Ressalta-se que o percentual de 59,1% disse não ter havido
ocorrência de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo
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de outros fatores que influenciam positivamente na
conservação da saúde.
As declarações mostram que 66,7% recorrem a
postos de saúde para seu atendimento; 23,8% recorrem a
hospitais públicos e 9,5% à farmácia.
Quanto ao atendimento de saúde, 50% dos
entrevistados o consideram regular; 38,1%, bom; 7,1%,
inexistente e 4,8%, ruim. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 88,1% dos entrevistados
declararam não existir; 7,1%, ruim; 2,4%, regular e 2,4%
não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
42,9% dos entrevistados testemunharam ser regular; 23,8%
julgaram bom; 14,3%, ruim; 11,9% consideram ruim e
7,1% declararam ser inexistente. Outro dado de avaliação
foi a qualidade do ensino, cujos resultados mostraram que
76,2% consideraram regular; 16,7% consideram este item
bom e 7,1% o julgam ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 52,4% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno; 42,9% não possuem e 4,8% não
souberam responder. Questionados sobre as características
do terreno, 100% dos entrevistados responderam que
vivem em área de terra firme. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 76,2% diz que a casa onde moram é
própria; 21,4% assentamento rural e 2,4% foram cedidas.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que
60,6% usam moto; 24,2% usam bicicleta e 13,6% andam a
pé.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água não existe.
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Urbanização das ruas: 47,6% dos entrevistados
disseram que a urbanização das ruas é regular; 23,8%
disseram ser inexistente; 21,4%, ruim e 7,1%, bom(Figura
555).

Figura 555. Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas

Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 50%
das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 21,4% dos questionados
disseram que dois menores trabalham; 19% responderam
que 1 apenas trabalha e 9,5% responderam que três ou
mais menores contribuem com a renda familiar. Quanto à
renda familiar, 64,3% recebem menos de 1 salário mínimo;
21,4% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos e 14,3%
não possuem renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100%
consideram a segurança pública inexistente. Tais dados
fornecem base para a inferência de que há ocorrência de
violência urbana na referida localidade.
Cidadania
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Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 81% disseram que sim; 14,3% dizem que
gostam parcialmente e 4,8% afirmam não gostar, isso
chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 69,3% responderam que
participam na maioria das vezes e 35,7% que às vezes
participam das atividades. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade,
50%
talvez
participassem,
47,6%
participariam e 2,4% não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (76,2%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
19% o item mais importante é a qualidade de ensino e
4,8% cursos de qualificação profissional. (Figura 556)

Figura 556. Item considerado mais importante
pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 40,5% consideram áreas de lazer/esporte;
42,9%, segurança pública; 11,9%, limpeza de ruas e
terrenos e 4,8% programação cultural. Também foram
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questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias/balneários, rios e lagos e qualidade do ar. Os
resultados foram os seguintes: 61,9% consideram mais
importantes a qualidade do ar; 28,6% áreas verdes; 4,8%
praias/balneários e 4,8% rios e lagos.
PEDEOP
Identificação e vínculo
Na questão, que trata do sexo dos professores é
importante observar que nessa escola 50% pertencem ao
sexo feminino e os outros 50%, ao sexo masculino, ou
seja, a categoria docente é equilibrada nessa escola em
relação ao sexo, conforme a (Figura 557)

Figura 557. Gênero do corpo docente
Outro dado que chama a atenção nesse item é o acesso do
corpo docente, considerando que a grande maioria é

2818

apenas

contratada

(

Figura 558562).

Figura 558. Acesso ao emprego
Esse fato chama a atenção porque a LDB
9394/96 assegura que ingresso no serviço público deverá
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se dar através de concurso público e a prática nessa escola
está mostrando que não é bem assim.
A maioria dos professores pesquisados, nessa
escola, atua nas séries finais e iniciais do ensino
fundamental (Figura 559).

Figura 559. Disciplinas ministradas
Formação e motivação
No que concerne à “Formação e Motivação”,
podemos verificar que 100% dos professores possuem
ensino fundamental e médio completo e mais da metade a
formação em nível médio é em formação de
professor/normal, porém, observa-se que 83,3% a
formação em médio regular e apenas 16,7% que é em
curso de formação de professor nível médio.
Esse dado é interessante se observamos que,
desde a década de 70, havia uma exigência na Lei 5.692/71
que o professor para ingressar na carreira docente no
ensino regular (hoje – ensino fundamental) deveria possuir
no mínimo formação em magistério (atual nível médio). A
atual LDB, 9394/96, exige o curso superior, em nível de
licenciatura para esse mesmo nível de ensino.
Os dados revelam que nessa escola apenas 25%
dos professores já possuem graduação os demais não,
sendo que 25% estão em processo de formação em cursos
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de graduação. Vale destacar que todos os que possuem
curso superior e ou estão cursando seus cursos são em
licenciatura plena (Figura 560).

Figura 560. Formação dos Professores
Os dados da pesquisa revelam, ainda, que a
formação deles é em curso de licenciatura plena.
Nos resultados da pesquisa podemos constatar
que 100% dos professores pesquisados afirmaram desejar
que fossem ofertadas cursos para que possam melhorar seu
desempenho nas atividades de ensino.
É interessante observar que dos itens do
questionário que procurou saber sobre os fatores que
motivam o professor, destacamos a percentagem do que é
considerado como “muito importante”: a) Recursos
didáticos para implementar práticas – 100%; b) Tempo
destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos
e práticos – 50%; C) Melhores salários – 50%; D)
Articulação entre alunos, professores e gestores – 100%;
E) Interesse dos alunos – 83,3%; F) Bom desempenho dos
alunos – 100%; : G) Qualificação e atualização em
conteúdos específicos – 66,7; H) Número adequado de
alunos em sala de aula – 83,3; I) Possibilidade de assumir
cargos administrativos – 66,7%; J) Diálogo com outros
professores sobre questões da disciplina – 83,3%; L)
Atuação em processo de gestão participativa – 50%; M)
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Salas de aula adequadas – 83,3; N) Trabalhar em um só
local – 66,3% foram os que mais se destacaram por serem
considerados com 100% “muito importante”.
Temas transversais
Em relação ao item “Temas Transversais” na
questão se já teve acesso a orientações oficiais para o
ensino de sua área/disciplina os resultados apontam que
66,7% já tiveram e 33,3% afirmam não terem tido acesso a
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
80% afirmam que incorporam as ideias e sugestões
apontadas por orientações oficiais para o ensino e 20% não
incorporam.
Os dados revelam ainda que há um número
considerável de disciplinas que buscam trabalhar em
parceria
com
outras
disciplinas
os
temas
transversais(Figura 561).

Figura 561. Temas transversais

Os dados a seguir demonstram que todos os
professores pesquisados afirmam trabalhar todos os temas
listados nos questionários em suas disciplinas, de forma
transversal (Figura 562).
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Figura 562. Disciplinas e temas transversais
Observa-se que os temas mais trabalhados pelos
professores são: ética, saúde e meio ambiente.
Infraestrutura de apoio pedagógico
No item “instalação e infraestrutura para apoio
pedagógico” é importante observar que das opções
oferecida pelo questionário só possuem a sala de aula
como espaço de apoio pedagógico existente na escola, o
que se pode depreender que biblioteca, sala de leitura e
multimídia, comunicação e laboratório de ciência
inexistem ou não é utilizado na escola para tal finalidade.
Logo, entende-se porque todos assinalaram que
dos espaços físicos existentes na escola o que mais
utilizam é a sala de aula.
Nas questões sobre espaços físicos, mobiliários,
instalações, manutenção, equipamentos e materiais
didáticos, biblioteca e sala de leitura o gráfico gerado
dessa escola não apresenta resultados, o que inviabiliza
qualquer análise sobre os referidos itens.
PLANO DE AÇÃO
A escola não participou do plano de ação. Em
função disso, PLANO DE AÇÃO foram sugeridas, em
função dos resultados obtidos, destacando-se:
- construção de estação de tratamento de esgoto;
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- implantação de programas de educação
ambiental, sexual e de saúde;
- criação de cooperativas de catadores de lixo
reciclável;
- elevação da limpeza urbana e coleta de lixo;
- incentivo de criação de postos de saúde,
hospitais e unidades de pronto atendimento (UPA)
- elevação da urbanização das ruas;
- oferta de cursos e treinamento em áreas de
interesse da comunidade.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF MEC SEDUC KM 235 C
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15575705
EMEF MEC SEDUC KM 235 C
Ensino Fundamental
PLACAS
XINGU
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento
Lixo:
Na escola MEC Seduc km 235C, 88,9% das
pessoas questionadas responderam não usufruir da coleta
de lixo; 3,7% consideram o serviço de coleta de lixo bom;
3,7%, ruim e 3,7% não souberam responder, por isso o
destino dos resíduos produzidos e não coletados – de
acordo com as respostas – é a queimada.
Água:
As respostas dizem que a água é obtida através
de poço doméstico (74,1%); rio, açude, lago, igarapé ou
nascente (22,2%) e da rede geral de distribuição (3,7%).
Dos entrevistados, 92,6% declaram que a água recebe
tratamento, por isso, 64% usam a filtragem; cloração
(32%) e a fervura (4%).
Esgoto:
100% dos entrevistados declararam não possuir
rede de esgoto, por isso, a maioria (59,3%) destina dejetos
em fossas sépticas; 25,9%, ao céu aberto e 14,8%, em
sumidouros.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com 37%,
seguida dos que possuem ensino médio incompleto
(25,9%); os que possuem ensino médio completo (14,8%);
11,1% sabem ler/escrever, mas não frequentaram escola;
ensino fundamental completo (3,7%); superior completo
(3,7%) e os que não sabem ler ou escrever (3,7%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
diferentes tipos de virose (43,8%), seguida por doenças
respiratórias com 12,5% dos casos; problemas ósseos e ou
articulações (9,4%); verminoses (6,3%); problemas de
coração (6,3%); dengue (3,1%); diarreia (3,1%) e diabetes
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(3,1%). Ressalta-se que o percentual de 12,5% disse não
ter havido ocorrência de nenhuma doença, podendo isso
ser reflexo de outros fatores que influenciam positivamente
na conservação da saúde.
As declarações mostram que 92,5% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento e 7,4%, às
farmácias.
Quanto ao atendimento de saúde, 55,6% dos
entrevistados o julgam ruim e 44,4% consideram regular.
Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
33,3% dos entrevistados consideram ruim; 25,9% regular;
18,5%, inexistente e 22,2% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
55,6% dos entrevistados consideram regular; 22,2% a
julgam ruim; 11,1%, bom e 3,7, bom%; 7,4% dos
entrevistados não souberam responder. Outro dado de
avaliação foi a qualidade do ensino, cujos resultados
mostraram que 63% consideraram regular; 33,3%
consideram este item bom e 3,7%, ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos
(Figura 563), que 63% dos entrevistados possuem
documento de propriedade do terreno e 37% não possuem.
Dessa forma a falta de formalidade fica visível sobre esse
aspecto questionado. Questionados sobre as características
do terreno, 96,3% dos entrevistados responderam que
vivem em áreas terra firme e 3,7% em áreas de áreas
inundáveis. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 59,3%
dizem que a casa onde moram é própria; 25,9%
informaram que a área foi cedida e 14,8% moram em
assentamentos rurais.
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Figura 563. Situação do terreno
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria (77,8%) usa utilizam moto; 14,8% se deslocam a
pé e 7,4%, carro.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água não existe.
Urbanização das ruas: 48,1% dos entrevistados
disseram que não existeurbanização das ruas; 22,2%
regular; 11,1% ruim e 18,5% não souberam responder
(Figura 564).
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Figura 564 Percentual de opiniões sobre
urbanização nas ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que, em
35,7% das respostas, os entrevistados confirmam que um
dos menores de 18 anos trabalha; 32,1% responderam que
dois menores trabalham e 17,9% dos questionados
disseram que nenhum dos menores trabalham e 14,3%
informaram que três ou mais menores contribuem com a
renda familiar. Quanto à renda familiar, 55,6% possuem
renda de 1 a 2 salários mínimos e 44,4%’ recebem menos
de 1 salário mínimo.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 51,9%
julgam ruim; 22,2% regular; 22,2% consideram a
segurança pública inexistente e 3,7% não souberam
informar. Tais dados fornecem base para a inferência de
que há ocorrência de violência na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 93,6% disseram que sim e 3,7% dizem que
gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 48,1%
responderam que participam na maioria das vezes; 37%
participam às vezes e 14,8% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 77,8%
participariam e 22,2% talvez.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (85,2%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; 7,4%,
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qualidade do ensino e 7,4%, o atendimento a portadores de
deficiência. Observe a (Figura 565).

Figura 565. Item considerado mais importante
pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados
consideram mais importante, 85,1% consideram a
segurança pública; 11,1%, áreas de lazer/esporte; 3,7%, a
programação cultural e 3,7%, a limpeza de ruas e terrenos.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 59,3% consideram mais importantes a
qualidade do ar; 25,9%, as áreas verdes; 7,4%, as
praias/balneários; 3,7%, os rios e lagos e 3,7, a arborização
das ruas.
PEDEOP
O PEDEOP da Casa Familiar Rural de Placas,
Escola MEC/SEDUC KM apresentou os seguintes
resultados:
Identificação e Vínculo
Na questão, que trata do sexo dos professores, é
importante observar que a grande maioria é do sexo
feminino, conforme (Figura 566) abaixo. Esse resultado
pode se dever ao fato de ser uma escola de ensino
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fundamental menor, cujas séries historicamente no Brasil
sempre terem sido assumidas por professoras.

Figura 566. Sexo dos professores
Outro dado que chama a atenção nesse item,
comparado com outras escolas rurais, é o fato de 75% do
corpo docente dessa escola ser de professor contratado, o
que pode caracterizar uma preocupação do município em
efetivar na zona rural professor concursado.
A grande maioria dos professores pesquisados,
nessa escola, atua nas séries finais do ensino fundamental
(Figura 5672).

Figura 567. Disciplinas ministradas
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Formação e Motivação
No que concerne à “Formação e Motivação”,
podemos verificar que 100% dos professores possuem
ensino fundamental e médio completo. Observa-se que o
ensino médio deles é em curso de formação de
professor/normal.
Esse dado é interessante se observamos que
desde a década de 70 havia uma exigência na Lei 5.692/71,
segundo a qual o professor, para ingressar na carreira
docente no ensino regular (hoje – ensino fundamental),
deveria possuir, no mínimo, formação em magistério (atual
nível médio), portanto essa escola atende a esse requisito
legal. A atual LDB, 9394/96, exige o curso superior, em
nível de licenciatura para esse mesmo nível de ensino.
Os dados revelam que, nessa escola, 60% dos
professores já possuem graduação e 40% estão em
processo de formação em cursos de graduação. Vale
destacar que todos os que possuem curso superior e ou
estão cursando essa formação é em licenciatura plena
(Figura 568).

Figura 568. Formação dos professores
Nos resultados da pesquisa podemos constatar
que 100% dos professores pesquisados afirmaram desejar
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que sejam ofertado cursos para que possam melhorar seu
desempenho nas atividades de ensino.
É interessante observar que, dos 13 itens do
questionário que procuraram saber sobre os fatores que
motivam o professor, o item (a) Recursos didáticos para
implementar práticas, inclusive laboratórios, foi um dos
poucos itens que recebeu 100% como o “mais importante”.
Temas Transversais
Em relação ao item “Temas Transversais” na
questão 14, 100% afirmam terem tido acesso a orientações
oficiais para o ensino de sua área/disciplina e 100%
afirmam que incorporam as ideias e sugestões apontadas
por orientações oficiais para o ensino.
A Figura 569575 a seguir mostra os temas
transversais trabalhados na escola pelos professores.

Figura 569. Aplicação de temas transversais
Como se verifica, todos os temas transversais
são os trabalhados pelos professores das diferentes
disciplinas. O mais surpreendente é que são trabalhados
quase que no mesmo grau de prioridade.
Infraestrutura de Apoio Pedagógico
Na
questão
“Q24.
ASSINALE
AS
INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA DE APOIO
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PEDAGÓGICO EXISTENTES NA ESCOLA”: é
importante observar que dos itens, somente sala de aula é o
único que aparece nas respostas dos professores, o que
podemos inferir que os demais espaços não existem nas
escolas, o que pode se dever ao fato de ser uma escola
localizada na zona rural (Figura 570).

Figura 570. Infraestrutura e apoio pedagógico
Nas questões sobre espaços físicos, mobiliários,
manutenção, equipamentos e materiais didáticos,
biblioteca e sala de leitura não foi apresentado resultados
nem no relatório do professor Pesquisador e nem na
planilha de gráficos.
PLANO DE AÇÃO
A escola não participou do plano de ação, em
função disso, PLANO DE AÇÃO foram sugeridas, em
função dos resultados obtidos, destacando-se:
- construção de estação de tratamento de esgoto;
- implantação de programas de educação
ambiental, sexual e de saúde;
- criação de cooperativas de catadores de lixo
reciclável;
- elevação da limpeza urbana e coleta de lixo;
- incentivo de criação de postos de saúde,
hospitais e unidades de pronto atendimento (upa)
- elevação da urbanização das ruas;
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- oferta de cursos e treinamento em áreas de
interesse da comunidade.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF CASA FAMILIAR RURAL
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de
Locação:

15586812
EMEF CASA FAMILIAR RURAL
Ensino Fundamental
PLACAS
XINGU
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL –
DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Casa Familiar Rural, 59,2% das
pessoas declaram não usufruir da coleta de lixo; 18,4%
disseram que a coleta existe, mas a julgam regular; 10,2%
consideram boa; 6,8% não souberam responder e 5,4%
declaram ruim. Em relação ao destino do lixo, a maioria
informou que os resíduos produzidos são queimados
(72,8%); 26,5% coletados pelo serviço de limpeza (gari) e
0,7% disseram que enterram os seus resíduos.
Água:A maioria das residências é abastecida
pelo poço doméstico (60,5%); seguido pelo micro
abastecimento
comunitário
(27,2%);
bicão/cacimba(11,6%) e rio açude, lago, igarapé ou
nascente (0,7%). Do total de entrevistados, 56,5%
declararam que a água possui tratamento; 42,2% não
possuem tratamento e 1,4% não souberam responder. As
formas de tratamento citadas foram cloração (25,2%);
filtragem (24,5%); fervura (6,8%) e não possuem
tratamento (42,2%).
Esgoto: 91,2% dos entrevistados declararam não
possuir rede de esgoto; 8,2% não souberam responder e
0,7% declaram ser ruim o serviço. Quanto ao destino do
lixo, 54,4% destinam dejetos em fossas sépticas; 24,5%,
em sumidouros e 21,1%, a céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a maioria dos entrevistados
possui ensino fundamental incompleto (44,9%), seguida
pelos que sabem ler/escrever mais não frequentaram a
escola (20,4%); ensino fundamental completo (19%); os
que não sabem ler e escrever (4,8%); ensino médio
completo (4,8%); ensino superior completo (3,4%); ensino
médio incompleto (1,4%) e ensino superior incompleto
(1,4%).
Saúde
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Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos doze meses, as doenças de maior ocorrência
foram: doenças respiratórias (11,8%); seguida por diarréia
(11,3%); verminoses (8,6%); outras viroses (7%); diabetes
(5,9%); outros (4,3%); problemas de pele (2,7%);
problemas ósseos e/ou de articulação (2,7%); dengue
(1,6%); hepatite (0,5%); problemas de coração (0,5%);
malária (0,5%); febre amarela (0,5%). Ressalta-se que
41,9% disseram não ter havido ocorrência de nenhuma
doença, podendo isso ser reflexo de outros fatores que
influenciam positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostram que 90,5% recorrem ao
hospital público quando necessitam de atendimento de
saúde; seguido do posto de saúde (9,5%).
Quanto ao atendimento de saúde, 39,5% o
julgam regular; 36,7%, bom; 22,4%, ruim; 0,7% declaram
não existir e 0,7% não souberam responder. Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências 35,4% dos
entrevistados julgam regular; 26,5% consideram bom;
17,7% testemunham não existir; 16,3% declaram ruim e
4,1% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
43,5% dos entrevistados julgam regular; 26,5%
consideram bom; 18,4% declaram ruim; 6,1% declaram
não existir e 6,4% não souberam responder. Outro dado foi
a qualidade do ensino, cujos resultados mostraram que
50,3% julgam regular; 45,6%, bom; 2,7%, ruim e 1,4%
não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que somente 47,6% possuem documento de propriedade;
44,2% não possuem documento de propriedade do terreno
e 8,2% não souberam responder. Questionados sobre as
características do terreno, a maioria dos entrevistados
respondeu que vive em área de terra firme (93,2%); 4,1%
vivem em áreas marginais de rios sujeitos a fenômenos de
“terras caídas” e 2,7% vivem em área inundável (várzeas,

2838

igapó). Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 95,9%
relataram que a casa onde moram é própria e 4,1% que a
casa é cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados, os entrevistados responderam que em
sua maioria andam a pé (36,1%); seguida pelos que andam
de ônibus (17,1%); carro (16,7%); de bicicleta (13%); de
van/Kombi (11,1%); moto táxi (4,6%) e carroça/carro de
boi (1,4%).
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 70,1% dos entrevistados
declaram não existir; 17% julgam regular; 10,2%
consideram bom; 1,4% declaram ruim e 1,4% não
souberam responder.
Urbanização das ruas: 32% declaram ruim;
24,5% declaram não existir a urbanização nas ruas; 19,7%
julgam regular; 12,2% não souberam responder e 11,6%
consideram bom.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, verifica-se que 61,9%
dos entrevistados confirmam que nenhum dos menores de
18 anos trabalha; 19,7% disseram que 1 menor trabalha;
15%, que 2 menores trabalham; 3,4% responderam que 3
ou mais menores contribuem com a renda familiar. Quanto
à renda familiar, 51% recebem menos de um salário
mínimo; 40,1% de 1 a 2 salários mínimos; 6,8% recebem
mais de 2 a 3 salários mínimos; 1,4% de 3 a 5 salários
mínimos e 0,7% não possuem renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 30,3%
relatam não existir; 26,9% declaram ruim; 25,5% julgam
regular; 11,7% declaram bom; 5,5% não souberam
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responder.Tais dados sugerem a ocorrência de violência
urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 67,3% disseram que sim; 29,3%,
parcialmente e 3,4% não gostam, mostrando, assim, que
apesar de todas as dificuldades a maioria gosta do local em
que vive. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 48,3%
responderam que participam às vezes; 46,9% na maiorias
das vezes e 4,8% nunca participam. E quando perguntados
se participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 60,5% dos entrevistados participariam;
23,8% talvez e 15,6% não participariam.
Visão compartilhada do futuro
Para a maioria dos entrevistados (42,9%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde; para
26,5%, a qualidade do ensino; para 15,6%, o atendimento
aos portadores de deficiência física; 9,5%, assistência
social (ou ações sociais); 4,8%, a existência de creche e
0,7%, cursos de qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 32,4% dos entrevistados consideram a
segurança pública; 29,1%, áreas de lazer/esportes; 20,9%,
a limpeza de ruas e terrenos e 17,6%, programação
cultural. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 51% consideram mais
importantes a qualidade do ar; 34,7%, áreas verdes; 8,2%,
rios e lagos; 4,1%, arborização de ruas e 2%, praias e
balneários.
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PLANO DE AÇÃO
A escola não participou do plano de ação. Em
função disso, PLANO DE AÇÃO foram sugeridas, em
função dos resultados obtidos, destacando-se:
- construção de estação de tratamento de esgoto;
- implantar de programas de educação ambiental,
sexual e de saúde;
- criação de cooperativas de catadores de lixo
reciclável;
- elevação da limpeza urbana e coleta de lixo;
- incentivo de criação de postos de saúde,
hospitais e unidades de pronto atendimento (UPA)
- elevação da urbanização das ruas;
- oferta de cursos e treinamento em áreas de
interesse da comunidade.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF ALMIR GABRIEL
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15141411
EMEF ALMIR GABRIEL
Infantil e Ensino Fundamental
PORTO DE MOZ
XINGU
URBANO
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
Segundo a moradora Maria Joselina Soares
Medeiros, foi em 1971 que iniciou a escola. O seu
primeiro nome era Bacabal, o mesmo nome dado à
comunidade.
A escola funcionava na sala de uma casa cedida
pelo senhor Zacarias Medeiros, primeiro morador da
comunidade. Sua filha, Maria de Nazaré Soares Medeiros,
foi a primeira professora da escola Bacabal (Figura 571).
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Figura 571. Primeira sala de aula da escola
Almir Gabriel, antes denominada Escola Bacabal
Em uma reunião, os moradores decidiram que a
escola não teria mais o nome de Bacabal, e daquele
momento em diante a escola se chamaria Almir Gabriel.
Os professores que passaram pela escola tiveram
muitas dificuldades, pois a escola funcionava com somente
uma sala de aula e não tinha lugar para guardar nenhum
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documento, também a escola não dispunha de uma cozinha
para que fosse feita a merenda das crianças.
As crianças vinham para a escola de canoa,
remando, e isso era muito difícil para todos. Os moradores
da comunidade sempre lutaram por recursos, para a
construção da escola, porém não conseguiam. Lutavam
para que seus filhos tivessem um lugar de melhor
qualidade para estudar.
Foram 41 anos de luta, persistência, mas eles
não desistiram. No ano de 2012, a comunidade entrou em
parceria com a Prefeita e finalmente a Escola Almir
Gabriel foi construída.
A escola atual é composta por duas salas de aula,
um núcleo de informática, uma cozinha e uma secretaria.
Hoje, os alunos têm barco para seu transporte para a
escola. A construção da escola é a realização de um sonho
para todos os moradores, pois hoje seus filhos e netos têm
um lugar digno para estudar.
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Figura 572. Realidade atual da Escola Almir
Gabriel.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL - DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na comunidade Bacabal, a totalidade dos
entrevistados afirmou não usufruir da coleta de lixo. Em
função disso, os resíduos produzidos e não coletados – de
acordo com as respostas – são queimados (90,3%); jogados
na mata (6,5%) e enterrados (3,2%). Os resíduos
produzidos são acondicionados em recipientes abertos
(83,9%) e os moradores não fazem seleção
reaproveitamento do lixo produzido (96,8%).
Água: O abastecimento de água da comunidade
Bacabal é realizado por meio de microssistema de
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abastecimento comunitário (43,3%), seguido por
bicão/cacimba (30%); rio/açude/lago/igarapé ou nascente
(23,3%) e poço doméstico (3,3%). Os entrevistados
declararam que a água abastecida é sem tratamento e que
fazem tratamento por meio de cloração (52,4%) e filtragem
(46,7%).
Esgoto: A totalidade dos entrevistados declarou
não possuírem rede de esgoto, e que fazem a destinação
dos dejetos ao céu aberto/vala (77,6%) e, em sumidouro
(22,6%).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação (escolaridade) dos moradores
da comunidade Bacabal, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto (41,9%),
seguida dos que não sabem ler nem escrever (32,3%),
sabem ler/escrever, mas não frequentaram escola (16,1%),
e dos que possuem ensino fundamental completo (6,5%) e
ensino médio completo (3,2%). Todos os entrevistados,
que estudaram, frequentaram escolas públicas. Outro dado
de avaliação foi a qualidade do ensino, cujos resultados
mostraram que 64,5% consideraram bom e 34,5%
consideram este item regular.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência na
comunidade Bacabal foram: diferentes tipos de virose
(46,9%), seguida por diarreia com 32,8% dos casos e
verminoses (12,5%).
Em caso de doenças, os entrevistados afirmaram
que recorrem a hospitais públicos (74,2%) para seu
atendimento; aos curandeiros ou benzedeiros (19,4%) e a
postos de saúde (6,5%).
Quanto ao atendimento de saúde, 58,1% dos
entrevistados consideram regular; 29%, bom e 12,9%,
ruim. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 93,5% dos entrevistados declararam ser
inexistente 6,5% não souberam responder.
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Quando questionados sobre a assistência social,
54,8% dos entrevistados consideram ruim; 29,0%
testemunharam não existir e 12,9%, regular; 3,2% dos
entrevistados não souberam responder.
Habitação
Os resultados demonstram que 58,1% dos
entrevistados possuem documento de propriedade do
terreno; 29,0% não possuem e 12,9% não souberam
responder, dessa forma a falta de formalidade fica visível
das respostas sobre esse aspecto questionado em uma parte
considerável dos entrevistados. Dentre os que responderam
que possuem documento de propriedade do terreno estes
apresentam o Imposto Territorial Rural (ITR) como
comprovante. Questionados sobre as características do
terreno, 80,6% dos entrevistados responderam que vivem
em áreas de terra firme e 19,4% em áreas de áreas
inundáveis. Já quando foram questionados se a casa onde
moram era própria, cedida, alugada, dentre outros, 58,1%
dizem que a casa onde moram é própria e 41,9% dizem ter
obtido através de posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte mais utilizados os entrevistados responderam
que utilizam canoa/bajara (79,5%) e barca/balsa//lancha
(20,5%).
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade de Bacabal, 61,3% relatam que o
abastecimento de água feito pelo microssistema é bom e
38,7% consideram como regular, apesar da água não ser
tratada.
Coleta de lixo: a totalidade dos entrevistados
afirmou que não existe coleta de lixo, assim como não
existe rede de esgoto.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas e, nem
transporte coletivo. No que concerne às áreas verdes da
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comunidade, 96,8% consideram boas e quanto aos
rios/lagos da comunidade 90,3% consideram bons.
Desenvolvimento econômico e social (geração
de emprego e renda)
Analisando os dados, verifica-se que a maioria
dos moradores da Comunidade Bacabal tem um tempo de
residência superior a 10 anos (67,7%), e as famílias são
compostas em sua maioria (64,5%) por 6 ou mais pessoas,
na qual a relação afetiva nessas famílias é de
pai/mãe/filhos (50%). Observa-se que nessas famílias entre
2 a 3 pessoas (74,2%) trabalham e, percebe-se que em
54,8% das respostas os entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 25,8%
responderam que 2 apenas trabalham; 16,1% apenas 1
menor trabalhador e 3,2% dos questionados disseram que
dois menores contribuem com a renda familiar. Quanto à
renda familiar, 67,7% recebem menos de 1 salário mínimo
e 57,1% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos.
Segurança pública:
Para a maioria dos entrevistados não existe
serviço de segurança pública na comunidade. Tais dados
fornecem base para a inferência de que pode haver
ocorrência de violência na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, a totalidade afirma que sim. Essa resposta
chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a
família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 77,4% responderam que
participam às vezes; 19,4% nunca participam das
atividades e apenas 3,2% participam na maioria das vezes.
E quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 54,8% afirmam que
participariam; 22,6%, talvez e 22,6% não participariam.
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Observa-se que, entre os menores de 18 anos,
16,1% não possuem certidão de nascimento e, entre os
maiores de 18 anos, 28,6% não possuem carteira de
identidade, CPF e título de eleitor e 14,8% não possuem
certidão de nascimento.
Visão compartilhada de futuro
Neste item da pesquisa, os entrevistados foram
estimulados a escolherem, entre diversos itens, os que
julgavam mais importantes.
Para a maioria dos entrevistados (80,6%), o
aspecto mais importante é o atendimento à saúde e os
outros, 19,4%, consideram o funcionamento de creches.
Para 74,2%, áreas de lazer/esporte são mais importantes;
25,8% consideram a limpeza de ruas e terrenos. Para
45,2%, o mais importante são os rios e lagos; 35,5%
consideram as áreas verdes e 19,4%, a qualidade do ar.
PEDEOP
Local de trabalho: nesta escola, a metade dos
docentes são mulheres e metade são homens, na faixa
etária de 18 a 30 anos, sendo que todos os docentes são
contratados, apresentando entre 2 a 5 anos de trabalho a
partir da contratação. Lecionam nas séries iniciais do
ensino fundamental (42,9%), séries finais do ensino
fundamental (42,9%) e educação infantil (14,3%), na préescola, atuam em turmas multisseriadas e não exercem
outra atividade na escola e nem lecionam em outras
escolas.
Formação e motivação: Todos os professores
possuem o ensino médio completo, 75% possuem ensino
superior incompleto e 25% possuem ensino superior
completo, e cursaram o curso de licenciatura plena em
matemática (50%) e pedagogia (50%). Em relação à
instituição, 66,7% cursaram em Universidades Federais,
33,3% em instituições privadas, sendo de forma presencial
(75%) e à distância (25%). Quanto à formação continuada,
75% responderam não ter participado de cursos de
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capacitação, sendo que 25% fizeram em instituição pública
municipal de forma presencial e consideraram plenamente
adequados (75,0%) os programas das disciplinas que
lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram sobre as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional. Neste quesito
foram apresentadas razões específicas e estes apontavam a
sua
importância
que
variavam
de
MUITO
IMPORTANTE,
IMPORTANTE,
REGULAR,
POUCO IMPORTANTE. As avaliações dos itens são
apresentadas abaixo:
1º) Falta de tempo em função de composição
de carga horária em duas ou mais escolas, foi
considerado muito importante por 100,0% dos
entrevistados. Sendo este fator um dos mais importantes
para o aprimoramento/atualização profissional. 2º) Falta
de comunicação e divulgação dos cursos na escola, foi
considerada muito importante para 75,0% e importante
para 25% dos entrevistados, o que pode indicar que, em
muitas situações, há ofertas de cursos de capacitação, mas
são inadequadamente divulgados ao público alvo. 3º)
Falta de compromisso institucional com a formação
docente, foi considerado importante para 75,0% dos
entrevistados, muito importante para 25,0% 4º) Falta de
vontade e motivação pessoal, foi avaliado como muito
importante para 25,0%, importante para 50% e regular
para 25%. Fica evidente que faltam estímulos para que os
docentes busquem a capacitação para o desempenho de
suas atividades profissionais. 5º) Falta de programas de
incentivos por parte das Secretarias de Educação, foi
avaliada como muito importante por 25,0% dos
entrevistados e, importante para a grande maioria (75%).
Este resultado corrobora com a avaliação do item 4,
indicando que, provavelmente, uma atuação mais próxima
e contínua aos docentes estimularia mais a busca por
atualização/aprimoramento profissional. 6º) Falta de
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mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
estado e município, foi avaliado como muito importante e
importante, respectivamente, por 25,0% e 75,0% dos
entrevistados. Este item, igualmente aos anteriores, aponta
que um dos fatores que provocam a não
atualização/aprimoramento é a ausência do poder público.
7º) Falta de possibilidades operacionais em função da
distância física, a grande maioria dos entrevistados
avaliaram este item como regular (50,0%) e importante
(25,0%). Resultados que apontam que a distância ainda é
um obstáculo para a capacitação profissional. Uma das
formas de amenizar esse problema é a realização de
capacitações nas cidades polos. 8º) Falta de recursos
financeiros, esse fator foi avaliado como muito importante
por 50,0% dos entrevistados. Este item, também, foi
avaliado como importante (50,0%).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 50% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: saúde (44,0%) e meio
ambiente e pluralidade cultural, cada uma com 22,2%. Os
professores (75%) afirmaram trabalhar temas transversais
em parceria com outras instituições. A maioria dos
entrevistados alegou não conhecer o projeto político
pedagógico da escola, e dizem não saber (100,0%) se ele
contempla os temas transversais. A totalidade dos
entrevistados não se sente motivada em participar de curso
à distância, devido à dificuldade de acesso à internet (50%)
e falta de incentivo (50%). Aos docentes foram
apresentadas listas de temas e estes deveriam indicar o
grau de interesse (indiferente, baixo, médio, alto e muito
alto) dos alunos nesse tema. A maioria dos alunos estaria
altamente motivada a participar (75%), principalmente na
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seguinte escala de prioridade: 1º) Violência (doméstica,
escolar, gangues, etc.) (70% baixo) 2º) meio ambiente da
região (floresta amazônica, biodiversidade) (75% médio),
problemas ambientais locais (desmatamento, enchentes,
lixo, endemias, etc.) (75% baixo), problemas ambientais
globais (75% média), cultura regional (música, dança,
festas, literatura, etc.) (75% médio), saúde do corpo e
saúde mental (75% médio), bem estar social (família,
religião, preconceitos, etc.) (100% médio); 3º) doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (100%
baixo); 4º) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão, etc.) (75% baixo); 5º) questões étnicas
(indígenas, quilombolas, etc.) (100% baixo); 6º) violência
sexual (pedofilia, exploração sexual, etc.) (75% baixo),
equipamentos tecnológicos e eletrônicos (50% médio),
cultura globalizada (hip hop, funk, grafite, etc.), (50%
baixo); 7º) vestuário e veículos (100% médio); 8º)
profissão, renda e emprego (75% médio); 9º) línguas locais
(oriundas das famílias tupi-guarani, jê, karib) (100% alto).
No contexto escola-comunidade os principais temas
mencionados como importantes para serem trabalhados
transversalmente foram: ética (11,1%), meio ambiente
(29,6%), orientação sexual (7,4%), pluralidade cultural
(18,5%), saúde (29,6%).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola, os professores afirmaram
existir apenas sala de aula (42,9%) e laboratório de
informática (57,1%) para seu uso cotidiano. A maioria
(88,0%) alegou usar costumeiramente as salas de aula e o
laboratório de informática. Nestes os computadores não
estão conectados à internet e não possuem pessoal
qualificado para manuseá-los. O laboratório de informática
é utilizado para apoio pedagógico para professores (50%),
apoio pedagógico para alunos (37,5%) e para aula de
informática (12,5%). Todos os entrevistados afirmaram
não usar recursos de tecnologia da informação e
comunicação e não utilizam recursos de informática e da
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internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não
há captação de projetos pela escola, não há materiais
audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos
de capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio
didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores
produzem seu próprio material didático com recursos
disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais,
etc.).
A maior parte (70%) afirmou que os alunos não
utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de sua
disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (100%) serem recebidos via Programa Nacional
do Livro Didático (PNLD) e que a comissão de professores
escolhe estes livros (100%), e são utilizados parcialmente
pelos professores (80%). Além destes, outros livros são
utilizados pelos docentes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares (100%) e que têm como critério
principal empregado para a adequação dos conteúdos
(31,6%). O fato de contribuírem parcialmente (80%) para
o alcance dos objetivos propostos para a sua disciplina,
reforçam parcialmente (80%) a metodologia de ensino
centrada na memorização, e oferecerem parcialmente
questões problematizadoras e estimulantes à curiosidade
dos alunos (60%), mas, não são ricos em relação ao
conteúdo e a apresentação (60%), privilegiam
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (70%) e estão parcialmente defasados em relação
à dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem (60%),
muito
embora,
estimulem
parcialmente
a
multidisciplinaridade (70%).
Os livros didáticos constituem fonte principal de
leitura e informação para o aluno (40%) e, desta forma,
oferecem parcialmente estratégias para pesquisa e
aplicação dos conhecimentos (60%) e incentivam
parcialmente a busca por novas informações e
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conhecimentos (70%), aprofundando parcialmente os
conteúdos trabalhados em sala de aula (80%), contemplam
parcialmente a realidade e os elementos culturais locais
(60%), e, estão parcialmente adequados às orientações
curriculares oficiais (100%).
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Bacabal,
localizada na Zona Rural do município de Porto de Moz Pará. Tendo como pressuposto a idealização do Projeto de
Ação Educativa da comunidade como forma de melhor a
gestão administrativa e cultural visando, igualmente, uma
gestão estratégica das organizações e do fortalecimento da
cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
comunidade Bacabal sobre a importância da associação na
organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Almir Gabriel e comunitários em geral. O
referido projeto teve como metodologia utilizada à
pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários
sendo distribuídos aos respectivos participantes, que
puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre
o determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros. Igualmente, ficou evidente a importância da
organização comunitária para a reivindicação e conquistas
de todos esses serviços que, são direitos constitucionais.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Elisia Soares, 100% das pessoas
questionadas responderam não usufruir da coleta de lixo,
com isso, o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – segundo os que responderam – é a queimada
(99,4%) e alguns enterram esses resíduos (0,6%).
Água: As respostas, em sua totalidade, dizem
que o abastecimento é feito por poço doméstico (100%).
Dos entrevistados, 57,1% declaram que a água é tratada e
as formas de tratamento utilizadas são cloração (99,3%);
filtragem (0,5%) e fervura (0,2%). Esses dados mostram
que, dos entrevistados dessa escola, pouco mais de 50%
consomem água tratada.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto, por isso a maioria (70%) destina
dejetos em fossa séptica; 25,9%, em sumidouros e 4,1%
despejam ao céu aberto.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
42,7%, seguida dos que possuem ensino fundamental
completo (29,3%); os que não sabem ler/escrever (8,7%);
ensino médio incompleto (7,3%); os que possuem ensino
superior completo (5,3%); os que possuem ensino médio
completo (4%) e por fim os que possuem ensino superior
incompleto com 2,7%.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos
últimos 12 meses, as doenças de maior ocorrência foram:
verminoses (26,2%), seguida por viroses com 18,8% dos
casos; diarreia (11,8%); doenças respiratórias (8,3%);
hepatite (4,8%); diabetes (2,6%); problemas de coração
(0,4%) e malária (0,4%). Ressalta-se que o percentual de
24,9% disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
na conservação da saúde.
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As declarações mostram que 91,8% recorrem a
agentes comunitários de saúde para seu atendimento; 5,9%
recorrem a hospitais públicos e 2,4% ao posto de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 88.8% julgam
não existir; 10,6% o julgam ruim e 0,6% o consideram
regular e 13,3% consideram bom. Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências, 100% dos
entrevistados declararam não existir.
Quando questionados sobre a assistência social,
100% dos entrevistados testemunharam não existir,
testemunhando assim outra deficiência. Outro dado foi a
qualidade do ensino, cujos resultados mostraram que 50%
consideraram regular; 45,3% julgam boa e 4,7% ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 76,5% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno e 22,4% possuem, dessa forma fica
visível a falta de formalidade na maioria das respostas
nesse aspecto questionado. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme e nenhum
em áreas inundáveis. Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente
outros, 88,8% dizem que a casa onde moram é própria;
5,3% dizem que sua residência é alugada e 5,9% declaram
que são moradores de residência alugada.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria usa ônibus (31,9%); 27,2% moto; 17,6% bicicleta;
11,9% andam a pé; 6,9% usam carroça/carro de boi; 3,6%
utilizam
carro;
0,6%
Van/kombi
e
0,3%
cavalo/jegue/mula.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 100% relatam que o
abastecimento de água não existe.
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Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 78,1%
dos entrevistados disseram que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; 14,8% responderam que 1 apenas trabalha;
6,5% dos questionados disseram que dois menores
trabalham e 0,6% apenas responderam que 3 ou mais
menores trabalham. Quanto à renda familiar, 58,2%
recebem de 1 a 2 salários mínimos; 35,9% possuem renda
de menos de 1 salário; 4,1%, de 2 a 3 e 1,8% responderam
não possuir renda.
Segurança pública
Entre os entrevistados, 100% consideram
inexistente a segurança pública, tais dados fornecem base
para a inferência de que há ocorrência de violência urbana
na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram, 92,9% disseram que sim e 7,1% responderam
que parcialmente, isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 70%
responderam que participam às vezes; 26,5% nunca
participam e 3,5% participam somente às vezes das
atividades. E quando perguntados se participariam de
projetos que beneficiariam sua comunidade, 99,4%
participariam e 0,6% talvez participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (78%), o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde e para
10% o item mais importante é a qualidade do ensino; 4,7%
consideram as creches um quesito que merece destaque;
4,1% a assistência social (ou ações sociais); 1,2%
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priorizam o atendimento aos portadores de deficiência e
1,2%, os cursos de qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante 83,3% a segurança pública; 10,1%,
limpeza de ruas e terrenos; 3,6%, programação cultural e
3%, áreas de lazer/esporte. Também foram questionados
sobre o que consideram mais importante entre: áreas
ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 49,4%
consideram mais importantes a qualidade do ar; 27,6%, as
áreas verdes; 11,8%, praias/balneários; 6,5%, arborização
de ruas e somente 4,7% consideram importantes rios e
lagos.
PEDEOP
Local de trabalho: nestas escolas a maioria dos
docentes são mulheres (77,8%) de faixa etária variando
entre 31 a 40 anos, sendo que a maioria é concursada
(55,6%), apresentando estes 11 a 15 anos trabalhando a
partir de concurso (40%), lecionam nas séries iniciais do
ensino fundamental (66,7%) atuam em turmas
multisseriadas e não exercem outra atividade na escola e
nem lecionam em outras escolas.
Formação e motivação: A maioria dos
professores cursou uma graduação (47,4%), sendo a maior
parte (81,3%) do tipo licenciatura plena. Em relação à
instituição 93,3% cursaram em unidades federais e de
forma presencial. Quanto à formação continuada, 63,3%
responderam não ter participado de cursos de capacitação
em instituição pública municipal de forma presencial e
consideraram adequados (43,8%) os programas das
disciplinas que lecionam.
Em escala de importância, os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos financeiros (55,6% muito importante); 2º) falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
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estado e município (44,4% muito importante), falta de
possibilidades operacionais em função da distância física
(33,3% muito importante), falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola (33,3% importante), falta
de compromisso institucional com a formação docente
(33,3% muito importante), falta de vontade e motivação
pessoal (33,3% importante), falta de programas de
incentivos por parte das secretarias de educação (66,7%
muito importante); 4º) falta de possibilidades operacionais
em função da distância (33,3% muito importante), falta de
tempo em função de composição de carga horária em duas
ou mais escolas (33,3% muito importante).
Em escala de importância, os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (55,6% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
de interesse (44,4% muito importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola (44,4% muito importante),
temáticas novas e/ou diversificadas (66,7% muito
importante), interesse pessoal (55,6% muito importante),
melhoria do desempenho profissional (66,7% muito
importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (44,4% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o professor
segue a escala de importância: 1º) Interesse dos alunos
(88,9% muito importante), qualificação e atualização de
conteúdos específicos (66,7% muito importante), número
adequado de alunos em sala de aula (66,7% muito
importante); 2º) Recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratório (66,7% muito importante),
tempo destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos
teóricos e práticos (55,6% muito importante), melhores
salários (66,7% muito importante), salas de aula adequadas
(77,8% importante), trabalhar em um só local (55,6%
muito importante), articulação entre alunos, professores e
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gestores (88,9% muito importante), bom desempenho dos
alunos (88,9% muito importante), possibilidade de assumir
cargos administrativos (33,3% muito importante), atuação
em processo de gestão participativa (44,4% muito
importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue
a escala de importância: 1º) Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural
(77,8% importante), expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar (55,6% muito
importante), estímulo da família (88,9% muito
importante), estímulo docente e relação professor-aluno
(66,7% muito importante), merenda escolar (77,8% muito
importante), salas de aula adequadas (88,9% muito
importante); 2º) convívio social (66,7% muito importante),
programas e/ou projetos dirigidos aos alunos (55,6%
importante), metodologia de ensino voltada para a
memorização do conteúdo (44,4% importante), integração
dos espaços de cidadania escola-comunidade (88,9% muito
importante), maior inclusão social (44,4% muito
importante), facilidade de acesso à informação via internet
(55,6% importante), facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer (55,6% importante), aprendizado
por meio de atividades lúdicas e participativas (66,7%
muito importante), acesso a fontes bibliográficas variadas
(44,4% muito importante, importante, regular), facilidade
de deslocamento para a escola (33,3% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua
abordagem, 66,7% dos professores afirmam ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e
aqueles que as receberam incorporam em suas aulas e
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. São
trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em
parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Ciências e Geografia. Os
professores afirmaram não trabalhar temas transversais em
parceria com outras instituições. 55,6% dos entrevistados
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alegou conhecer o projeto político pedagógico da escola, e
dizem (44,4%) não saber se ele contempla os temas
transversais. 100% sentem-se motivados em participar
desses eventos, e a maioria dos alunos estaria com alta
motivação a participar (55,6%), principalmente na seguinte
escala de prioridade: 1º) problemas ambientais locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc.) (77,8%
muito alto) 2º) meio ambiente da região (floresta
amazônica, biodiversidade) (66,7% muito alto) 3º)
doenças sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e
drogas (55,6% muito alto); Saúde (doenças crônicas,
câncer, diabetes, hipertensão etc.) (55,6 muito alto) 4º)
cultura globalizada (hip hop, funk, grafite, etc), (44,4%
muito importante) 5º) esporte e lazer ( 33,3% muito
importante), Cultura regional (música, dança, festas,
literatura etc.) ( 33,3% muito importante). No contexto
escola-comunidade todos os temas foram mencionados
como
importantes
para
serem
trabalhados
transversalmente.
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir sala de aula, biblioteca, laboratório de ciências e de
informática para seu uso cotidiano. A maioria (47,4%)
alegou usar costumeiramente as salas de aula. Todos os
entrevistados afirmaram não usar recursos de tecnologia da
informação e comunicação e não utilizam recursos de
informática e da internet como apoio às atividades de suas
disciplinas. Não há captação de projetos pela escola, não
há materiais audiovisuais de apoio pedagógico, nunca
receberam cursos de capacitação para uso de materiais
audiovisuais de apoio didático e por conta disso, nunca
usaram materiais audiovisuais. Para suprir essa
necessidade os professores produzem seu próprio material
didático com recursos disponíveis em seu ambiente
(rochas, plantas, animais, etc.).
Com relação à biblioteca e sala de leitura, a
maioria afirmou que o seu acerco bibliográfico é adequado
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(77,8%). A maior parte (55,6%) afirmou que os alunos
utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de sua
disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores
afirmaram (66,7%) serem recebidos via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e que a comissão de
professores escolhe estes livros (33,3%), e são utilizados
pelos professores (55,6%). Além destes, outros livros são
utilizados pelos docentes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares (64,7%) e que têm abordagem
inovadora e qualidade dos temas e conteúdos (35,3%). O
fato de contribuírem parcialmente (55,6%) para o alcance
dos objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam
(44,4%) a metodologia de ensino centrada na
memorização, e oferecerem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos (55,6%), mas, são
parcialmente ricos em relação ao conteúdo e a
apresentação
(50%),
privilegiam
parcialmente
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (55,6%) e estão defasados em relação à dinâmica
dos processos de ensino e aprendizagem (66,7%), muito
embora, estimulem a multidisciplinaridade (55,6%).
Os livros didáticos constituem fonte principal de
leitura e informação para o aluno (66,7%) e, desta forma,
oferecem parcialmente estratégias para pesquisa e
aplicação dos conhecimentos (55,6%) e incentivam
parcialmente a busca por novas informações e
conhecimentos (33,3%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (55,6%), contemplam
parcialmente a realidade e os elementos culturais locais
(33,3%), e, estão adequados às orientações curriculares
oficiais (66,7%).
PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação para essa comunidade
optou-se por escolher realizar o resgate de memória local,

2865

e a pesquisa e diagnóstico da estrutura e organização
pedagógica para detectar os problemas na escola da
comunidade; no entanto o questionário aplicado à
comunidade auxiliou na primeira das ações que consiste
em reunir os comunitários, esse ponto principal norteará
todas as PLANO DE AÇÃO para essa comunidade, dessas
reuniões surgirão lideres que irão reivindicar junto aos
órgãos competentes uma área para esporte e lazer, essa
iniciativa aproxima os comunitários e incentiva mais ações
de melhoria.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
O universo dos entrevistados é composto em sua
maioria por mulheres (57,1%), que exercem a ocupação
como extrativista (71,43%), com idade na faixa etária de
31 e 40 anos (40,8%) e 18 a 30 anos (28,2%), 41 e 50 anos
(16,9%), 51 e 64 anos (11,3%) e mais de 65 anos (2,8%).
Lixo: Na escola de Ipanema, 58,6% das pessoas
questionadas responderam que o lixo é acondicionado em
recipiente fechado, ao passo que 41,4% disseram ser
recipiente aberto, que segundos estes é feita três vezes por
semana (53,6%); 21,4% não souberam responder e 50,0%
afirmam que não existe coleta seletiva de lixo, com isso, o
lixo é acondicionado em recipiente fechado (67,9%) e o
destino dos resíduos produzidos – de acordo com as
respostas – é a queimada 92,9%; apenas 46,4% dos
entrevistados fazem seleção/reaproveitamento do lixo que
são usados no quintal como adubo (92,9%).
Água: Os entrevistados afirmam que o
abastecimento é feito diretamente de rio/açude (50,0%);
35,7 % afirmam ser realizado pelo micro abastecimento
comunitário (poço) e 10,7% afirmam ser feito por meio de
poço doméstico. Dentre os entrevistados (96,4%) afirmam
que a água é tratada e, as formas de tratamento utilizadas
são: a filtragem (14,8%) e a cloração (85,2%).
Esgoto: 53,6% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto; 14,3% declaram não saber
responder e 21,4% consideram esse serviço regular, com
isso, os dejetos são despejados a céu aberto (60,7%) e em
sumidouro (25,0%).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
que sabem ler e escrever, mas não frequentou a escola
(64,0%); seguido dos que possuem ensino fundamental
completo (16,0%) e dos que possuem ensino fundamental
incompleto (12,0%); Todos os entrevistados que
estudaram, frequentaram uma escola pública.
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Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (33,8%), seguida pelas outras viroses com 27,7%
dos casos; malária (7,7%); problemas de pele (6,2%) e
doenças respiratórias (6,2%).
As declarações mostram que 82,8% recorrem ao
posto de saúde e 13,8% aos hospitais públicos.
Quanto ao atendimento de saúde, 64,3% dos
entrevistados consideram regular e 21,4% consideram
bom. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 60,7% declaram não existir e 35,7% não
souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
35,7% dos entrevistados consideram regular; 17,9% como
bom e para 21,4% afirmaram não existir. Outro dado de
avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 89,3% consideram este item regular.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 58,0%
dos entrevistados possuem documento de propriedade do
terreno (título de propriedade); 46,4% não possuem.
Questionados sobre as características do terreno, 78,6%
dos entrevistados responderam que vivem em área de terra
firme; 21,4 em área inundável (várzeas, igapó). Já quando
foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 96,4% dizem que a casa
onde moram é própria e a sua totalidade são feitas de
madeira.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria anda canoa/bajara (39,4%) e a pé (35,2%).
Meio ambiente
O serviço de coleta de lixo é considerado
regular por 50,0% dos entrevistados; bom para 25,0% e
não existe para 17,9%.
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Para 53,6% dos entrevistados não existe rede de
esgoto na comunidade, 21,45 consideram este serviço
regular e 14,3% afirmam que não sabem.
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 67,9% consideram este
serviço ruim, 14,3% consideram este serviço regular e
10,7% relatam que o abastecimento não existe.
No que tange o serviço de Transporte Coletivo,
para 64,3% dos entrevistados consideram regular, para
14,3% não existe e 10,7% consideram como ruim.
Urbanização das ruas: 17,9% dos entrevistados
disseram ser ruim; 28,6% regular e 42,9% afirmam não
existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que em 60,7%
das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 21,4% responderam que
dois trabalham e contribui com a renda familiar. Quanto à
renda familiar, 85,7% recebem menos de 1 salário mínimo;
7,1% de 1 a 2 salários mínimos; 7,1% não possuem renda;
7,1% de 2 a 3 salários mínimos. A maioria dessa renda é
oriunda de emprego público (58,6%), outros trabalham
como autônomo (10,3%), oriunda de programas sociais
(10,3%) e outras atividades (agricultura e comercio).
Segurança pública:
A maioria dos entrevistados, 75% relatam não
existir serviço de segurança publica. Tais dados fornecem
base para a inferência de que pode haver a ocorrência de
violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 89,3% disseram que sim e 10,7% disseram
que gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de
que apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam
do local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados
com que frequência a família participa de ações da
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comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos,
etc.), 60,7% responderam que participam às vezes; 32,1%
na maioria das vezes participam das atividades. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 67,9% responderam que participariam e
21,4% disseram que não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (82,9%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; 50,0% a
coleta de lixo; 42,9% o abastecimento de água; 10,7% a
existência de creches; 71,4% áreas de lazer/esportes e
46,4% áreas verdes.
Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar.
Os resultados foram os seguintes: 46,4% consideram mais
importantes as áreas verdes; 21,4% a qualidade do ar;
28,6% os rios e lagos.
PEDEOP
Local de trabalho: na escola IPANEMA, a
maioria dos docentes entrevistados foram mulheres
(82,4%). Todos com a faixa etária variando entre 18 e 50
anos, sendo que 76,5% dos docentes são contratados, a
maioria com pouco tempo de serviço, ou seja, entre 0-1
ano de trabalho. Os docentes lecionam desde as séries
iniciais (58,3%) e finais do ensino fundamental (33,3%),
atuam em turmas multisseriadas e não exercem outra
atividade na escola (100%) e a nem lecionam em outras
escolas (100%).
Formação e motivação: A totalidade dos
professores cursaram possuem graduação incompleta. Os
docentes ainda estão cursando graduação em letras (50%)
e magistério (50%). Em relação à instituição onde realizam
a graduação a maioria (66,7%) cursam em Instituições
Pública e de forma presencial. Quanto à formação
continuada, a maioria (66,7%%) respondeu não ter
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participado de cursos de capacitação e, 33,3% já
participaram de capacitação em instituição pública federal
(66,7%) e estadual (33,3%), de forma presencial e
consideraram plenamente adequados (66,7%) e adequados
(33,3%) os programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram sobre as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional. Neste quesito
foram apresentadas razões específicas e estes apontavam a
sua
importância
que
variavam
de
MUITO
IMPORTANTE,
IMPORTANTE,
REGULAR,
POUCO IMPORTANTE. As avaliações dos itens são
apresentadas abaixo:
1º) Falta de tempo em função de composição
de carga horária em duas ou mais escolas, foi
considerado regular por 33,3% dos entrevistados. Não
sendo este fator um dos mais importantes para o
aprimoramento/atualização profissional. 2º) Falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola, foi
considerada muito importante para 66,7% dos
entrevistados, o que pode indicar que em muitas situações
há ofertas de cursos de capacitação mas, são
inadequadamente divulgados ao público alvo. 3º) Falta de
compromisso institucional com a formação docente, foi
considerado importante para a totalidade dos entrevistados.
4º) Falta de vontade e motivação pessoal, foi avaliado
como muito importante para 66,7%. Fica evidente que
falta estímulos para que os docentes busquem a
capacitação para o desempenho de suas atividades
profissionais. 5º) Falta de programas de incentivos por
parte das Secretarias de Educação, foi avaliada como
muito importante por 66,7% dos entrevistados, a grande
maioria. Este resultado corrobora com a avaliação do item
4, indicando que, provavelmente, uma atuação mais
próxima e continua aos docentes estimularia mais a busca
por atualização/aprimoramento profissional. 6º) Falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do
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estado e município, foi avaliado como regular por 66,7%
dos entrevistados. Este item, igualmente aos anteriores,
apontam que um dos fatores que provocam a não
atualização/aprimoramento é a ausência do poder público.
7º) Falta de possibilidades operacionais em função da
distância física, a grande maioria dos entrevistados
avaliaram este item como pouco importante (66,7%).
Resultados que apontam que a distância ainda é um
obstáculo para a capacitação profissional. Uma das formas
de amenizar esse problema é a realização de capacitações
nas cidades polos. 8º) Falta de recursos financeiros, foi
avaliado como pouco importante para 66,7% dos
entrevistados.
Similarmente ao quesito anterior, em escala de
importância os professores opinaram sobre as principais
razões
que
estimulam
sua
busca
pelo
aprimoramento/atualização profissional: Os itens melhoria
da função/salários na escola, Qualificação e atualização
em conteúdo específicos, Bom desempenho dos alunos,
Número adequado de alunos em sala de aula, Melhores
salários e Diálogo com outros professores sobre
questões da disciplina foram avaliados como muito
importante por 66,7% dos entrevistados. Os itens
Recursos didáticos para implementar práticas,
inclusive laboratórios, e trabalhar em um só local foram
considerados como muito regular pelos entrevistados
(66,7%). O item Possibilidade de assumir cargos
administrativos, interesse dos alunos, incentivo por
parte da Secretaria de Educação, ofertas de eventos em
sua área de interesse, Ofertas de equipamentos de
apoio (computador, internet, kit de formação, etc),
Atuação em processos de gestão participativa e Salas de
aulas adequadas, não é um fator preponderante, pois foi
avaliado como indiferente por uma faixa de 66,7% a 100%
dos entrevistados. O item Diálogo com outros
professores sobre questões da disciplina, foi avaliado
como muito importante pela totalidade dos entrevistados.
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A totalidade dos docentes deseja a oferta de cursos, e os
cursos indicados pela maioria (20,0%) foi o de Língua,
Linguística, Literatura, Informática e Inclusão Social.
Dentre os entrevistados, 66,7% se consideram apto a
receber essa capacitação, enquanto 33,3% não se
consideram apto devido à falta de capacitação em
informática e a dificuldade de acesso à internet.
Quanto aos fatores que motivam o aluno: os
itens Integração dos espaços de cidadania EscolaComunidade, Facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer, Estímulo da família,
Estímulo docente e relação professor-aluno, merenda
escolar e Salas de aula adequadas foram os itens
avaliados com muitos importantes pelos entrevistados
(variaram de 66,7% a 100%). O que fica evidente nesta
avaliação é a importância da inter-relação entre escolacomunidade-professor-aluno-conteúdos-realidade local.
Os itens Convívio social, Programas e/ou
projetos dirigidos aos alunos, Metodologia de ensino
voltada para a memorização de conteúdos, Maior
inclusão social, Expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar, Aprendizado por
meio de atividades lúdicas e participativas foram
avaliados como importante pelos entrevistados (variaram
de 66,7% a 100%). Na classificação por importância fica
notório que os itens considerados IMPORTANTES são
condições que complementam os itens considerados
MUITO IMPORTANTE e que, devem serem trabalhos
mais intensamente para se tenha escola com mais
qualidade tanto para os docentes como para os discentes.
Os itens Articulação dos conteúdos e sua relação com a
realidade socioambiental e cultural e Acesso a fontes
bibliográficas variadas foram avaliados como regulares.
Analogamente aos itens anteriores, foram
avaliados os temas transversais do ensino. A maioria
(66,7%) dos professores afirmam terem tido acesso a
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina
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e dentre aqueles que receberam, a totalidade incorporamnas nas suas aulas, as ideias e sugestões apontadas por
orientações oficiais para o ensino e a totalidade dos
docentes trabalham algum tema transversal em sua
disciplina. Os temas transversais mais utilizados são: meio
ambiente, pluralidade cultural, saúde e ética. Estes
temas são trabalhados integrados aos conteúdos
disciplinares da UFOPA e em parceria com outras
disciplinas, sendo que na escala de associação de
densidade temos: matemática e português. Dentre os
entrevistados, a totalidade afirmam conhecer o projeto
político pedagógico da escola, e, destes 33,3% afirmam
que ele contempla os temas transversais, e dentre os que
afirmam conhecer o projeto pedagógico destacam que os
temas mais utilizados são pluridade cultural, meio
ambiente e ética. A maioria (66,7%) dos entrevistados se
sentem altamente motivados em participar de eventos
integradores que abordassem os seguintes temas na
seguinte escala de prioridade: 1º) esporte e lazer 2º)
Doenças sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e
drogas e Cultura globalizada (hip hop, funk, grafite etc.);
3º) Violência (doméstica, escolar, gangues etc.); 4º)
Profissão, emprego e renda e Cultura regional (música,
dança, festas, literatura etc.); 5º) Problemas ambientais
globais (aquecimento global, extinção de espécies etc.); 6º)
violência sexual (pedofilia, exploração sexual, etc); 7º)
vestuário e veículos; 8º) profissão, renda e emprego,
línguas locais (oriundas das famílias tupi-guarani, jê,
karib).
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula e o barracão comunitário para
seu uso cotidiano. Como não existem outros espaços além
dos que já foram assinalados, a natureza é utilizada para o
desenvolvimento de práticas didáticas.
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PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Ipanema,
localizada na Zona Rural do município de Prainha-Pará.
Tendo como pressuposto a idealização do Projeto de Ação
Educativa da comunidade como forma de melhor a gestão
administrativa e cultural visando, igualmente, uma gestão
estratégica das organizações e do fortalecimento da
cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
comunidade Ipanema sobre a importância da associação na
organização e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola Ipanema e comunitários em geral. O referido
projeto teve como metodologia utilizada à pesquisa
quantitativa, com a aplicação de questionários sendo
distribuídos aos respectivos participantes, que puderam
responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre o
determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros. Igualmente, ficou evidente a importância da
organização comunitária para a reivindicação e conquistas
de todos esses serviços que, são direitos constitucionais
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF DE ITAMUCURI
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15009467
EMEF DE ITAMUCURI
Ensino Fundamental
PRAINHA
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
Historicamente os primeiros habitantes da
comunidade de Itamucuri eram índios, a palavra ITA
significa pedra e MUCURI, palmeira pequena; daí: terra de
pedras e palmeiras pequenas de origem indígena.
O povoamento da vila de itamucuri teve início
do século XVII, é uma região situada no município de
Prainha formada por nove distritos, sendo o porto pela
comunidade de Perisca ligando a comunidade do
Mocambo a principal. Limita-se ao norte, com a
comunidade de Pracobal e Camapú; ao Sul, Comunidade
Boa Vista do Cuçari. Ao leste com o igarapé-açu e ao
oeste com o igarapé do cuçarí; Existe próximo a
comunidade do lago central, ao sul do rio Amazonas,
comunicando-se com este através, do lago do Maraca, para
qual despeja suas águas.
Não é conhecida a história destes lagos falandose do principio de seu povoamento, mas baseados em
vestígios encontrados, principalmente tarefas, contendo
seringueiras antigas, objetos arqueológicos, encontrados,
isto é, manchados de pedras, vasilhas e animais de argila.
Em decorrência disso podemos dizer que no século XVII o
primeiro homem branco a imigrar para o Itamucuri foi o
senhor Pedro Alexandrino, seguido depois por cerca de
oitenta famílias, vinda de Breves, Arapiuns, Ipanema,
Puru, Arumanduba, etc. este povo com outras desta região,
ocupavam-se da pescaria, de pequenas roças somente para
seu sustento. Devido abundancia de caça e peixes eramlhes servidos como alimento.
Durante a cabanagem ocorreu a chegada de
novos habitantes, proporcionando um enriquecimento
cultural da região, que passou a ter celebrações de
ladainhas, danças de boi bumbá, dança da desfeita, dança
de carimbo (curimbó), dança do carão. As festas da região
eram acompanhadas pelos foliões, toque de gambá,
cheque-cheque, raspador, cavaquinho e banjo.
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Nos séculos XIX e XX, a região de itamucuri
apresenta elevado crescimento populacional, com grandes
contigentes na Perisca e Mocambo. Na economia local foi
introduzida a agricultura, com o cultivo de mandioca,
batata, cará, macaxeira, arroz, feijão e milho. No
extrativismo vegetal o que se destaca é coleta de breu,
castanha do Pará, cipó, cumaru e madeira.
Em 1950, chegou a localidade o missionário Frei
Timótio para coordenar as atividades religiosas da região.
Em 1951, ocorreu a construção da capela de são Sebastião.
No inicio uma casa de palha, conseqüentemente com o
passar do tempo foi sendo trabalhado em uma nova igreja
para melhor receber os fieis, onde a cada ano no final de
fevereiro e inicio de março ocorrem as festividades do
padroeiro da vila de Itamucurí.
Sobre a educação o povo de Itamucurí, pode-se
afirmar que nas primeiras décadas de funcionamento a
professora Alice Imbiriba Corrêa da comunidade de
Ipanema foi transferida para ministrar aulas na vila de
Itamucurí, pois a mesma não possuía pessoas capacitadas.
Atualmente os trabalhos educacionais da
comunidade são realizados nas dependências da Escola
Municipal de Ensino Fundamental de Itamucurí no bairro
do Mucambo que tem aproximadamente 450 alunos
matriculados e tem como diretora Josimara Oliveira Góes.
No Bairro da Pirisca os serviços de educação são
realizados na Escola Municipal João Geges Batista.
A vila de Itamucurí hoje apresenta dois grandes
povoados Mucambo e Pirisca. Quanto a economia em
Mucambo é baseada na agricultura e no extrativismo com
destaque na madioca e no cumaru. Na Perisca a economia
é baseada na pesca e na fabricação da farinha de peixe
(Piracui).
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
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Lixo: Na escola Itamucuri, 100% das pessoas
questionadas responderam não usufruir da coleta de lixo,
com isso, os resíduos produzidos e não coletados – de
acordo com as respostas – são queimados (86,7%) ou
enterrados (13,3%).
Água: As respostas dizem que a água é obtida
através de microssistema de abastecimento comunitário
(53,3%); poço doméstico (36%); bicão/Cacimba (5,3%) e
de rio, açude, lago, igarapé ou nascente (5,3%). Dos
entrevistados, 64% declaram que a água é tratada; 29,3%
da água não recebe nenhum tratamento e 6,7% não sabem
informar.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto, com isso, a maioria (88%)
destinam dejetos ao céu aberto; 9,3% em fossa séptica e
2,7% em sumidouros.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com 32%,
seguida dos que sabem ler/escrever, mas não frequentaram
escola (26,7%); ensino fundamental completo (14,7%); os
que não sabem ler ou escrever (10,7%); 6,5% os que
possuem ensino médio completo (9,3%); ensino superior
completo (4%) e superior incompleto (2,7%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
diarreia (23%), seguida por verminoses com 13,5% dos
casos; doenças respiratórias (11,5%); diferentes tipos de
virose (11,5%); malária (11,5%); dengue (8,8%);
problemas do coração (5,4%); hepatite (4,7%); problemas
de pele (4,7%); diabetes (1,4%); febre amarela (1,4%);
leptospirose (0,7%); problemas ósseos e/ou articulação
(0,7%). Ressalta-se que o percentual de 0,7% disse não ter
havido ocorrência de nenhuma doença, podendo isso ser
reflexo de outros fatores que influenciam positivamente na
conservação da saúde.
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As declarações mostram que 77,3% recorrem a
postos de saúde para seu atendimento; 18,7% a hospitais
públicos; 1,3% recorrem a curandeiros ou bezendeiros;
1,3% agentes comunitários e 1,3% médicos do plano de
saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 53,3% dos
entrevistados consideram bom; 37,3% regular; 8% o
julgam ruim e 1,3% informaram ser inexistente. Em
relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
45,3% dos entrevistados declararam ser regular; 26,7%
consideram inexistente; 5,3% bom e 5,3% não souberam
responder.
Quando questionados sobre a assistência social,
41,3% dos entrevistados testemunharam não existir; 22,7%
a julgam regular; 16% ruim; 10,7 ruim e 9,3% dos
entrevistados não souberam responder. Outro dado de
avaliação foi à qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 68% consideraram bom; 21,3% consideram
este item regular; 1,3% ruim; 1,3% inexistente e 8% não
souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
(gráfico 1) que 61,3% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno; 25,3% possuem e
13,3% não souberam responder, dessa forma a falta de
formalidade fica visível na maioria das respostas sobre
esse aspecto questionado. Questionados sobre as
características do terreno, 98,7% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme 1,3% em
áreas inundáveis. Já quando foram questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros,
90,7% dizem que a casa onde moram é própria; 5,3%
informaram que a área foi cedida; 2,7% alugada e 1,3%
dizem ter obtido através de posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
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maioria (27%) se desloca a pé; 23,6% de bicicleta; 12,5%
usa utilizam canoa/bajara; 9% carroça de boi; 7,6% mototáxi; 6,3% moto; 4,2% barca/balsa//lancha; 3,5% ônibus;
3,5% carro e 2,1% cavalo/jegue/mula.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 40% relatam que o
abastecimento de água é bom; 28% que não existe; 25,3%
regular; 2,7% ruim e 4% não souberam responder.
Urbanização das ruas: 80% dos entrevistados
disseram que não existe urbanização das ruas e 20% não
souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
46,7% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 24%
responderam que dois trabalham e 18,7% dos questionados
disseram que apenas um participa da renda familiar e
10,7% informou que três ou mais menores contribuem.
Quanto à renda familiar, 44% possuem renda de 1 a 2
salários mínimos; 38,7% recebem menos de 1 salário
mínimo; 10,7% não possuem renda; 5,7% de 2 a 3 salários
mínimos e 1,3% recebe de 3 a 5 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 32%
julgam boa; 28% inexistente; 24% regular; 1,3%
consideram a segurança pública ruim e 14,7% não
souberam informar. Tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência na referida
localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 96% disseram que sim e 4% dizem que
gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
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que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 44%
responderam que participam às vezes; 29,3% nunca
participam das atividades e 26,7% na maioria das vezes. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 72% participariam; 20%
talvez e 8% não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (62,7%) o
aspecto mais importante é o atendimento a saúde; 13,3%
qualidade do ensino; 9,3% atendimento ao portador de
deficiência; 9,3% cursos de qualificação profissional; 4% a
existência de creches e 1,3% a assistência social.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 42,7% consideram as áreas de
lazer/esporte; 29,3% a segurança pública; 25,3% a limpeza
de ruas e terrenos e 2,7% programação cultural e 4,5%.
Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram
os seguintes: 38,7% consideram mais importantes a
qualidade do ar; 34,7% os rios e lagos; 16% as áreas
verdes; 6,7% as praias/balneários e 4% a arborização das
ruas.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
– PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nestas escolas a maioria dos docentes são
mulheres (85,7%) de faixa etária variando entre 18 a 30
anos e 31 a 40 anos, sendo que a maioria é concursada
(85,7 %), apresentando estes 6 a 10 anos trabalhando a
partir do concurso, lecionam na educação infantil (14,3%),
nas séries iniciais do ensino fundamental (28,6%) e séries
finais (57,1%) atuam em turmas multisseriadas e apenas
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14,3% exercem outra atividade na escola e a maioria não
lecionam em outras escolas.
Formação e Motivação
A maioria dos professores cursou uma
graduação (100%), sendo a maior parte (85,7%) do tipo
licenciatura plena. Em relação à instituição 33,3%
cursaram em unidades federais, 66,7% em instituições
privadas e de forma presencial (83,3%). Quanto à
formação continuada, 85,7% responderam não ter
participado de cursos de capacitação em instituição pública
municipal de forma presencial e consideram adequados
(57,1%) os programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões limitantes ao seu
aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de
recursos
financeiros
(57,1%
consideram
muito
importante); 2º) falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e município (57,1%
muito importante), 3º) falta de possibilidades operacionais
em função da distância física (42,9% regular), 4º) falta de
comunicação e divulgação dos cursos na escola (57,1%
importante) , 5º) falta de compromisso institucional com a
formação docente (71,4% importante), 6º) falta de vontade
e motivação pessoal (57,1% indiferente), 7º) falta de
programas de incentivos por parte das secretarias de
educação (42,9% muito importante e importante, cada); 8º)
falta de possibilidades operacionais em função da distância
(42,9% regular), 9º) falta de tempo em função de
composição de carga horária em duas ou mais escolas
(57,1% regular).
Em escala de importância os professores
opinaram como as principais razões que estimulam sua
busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º)
oferta de equipamentos de apoio: computador, internet,
kits de formação, etc. (71,4% muito importante); 2º) oferta
de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área
de interesse (62,5% muito importante); 3º) Melhoria de
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função/salário na escola (57,1% muito importante), 4º)
Temáticas novas e/ou diversificadas (57,1% importante),
5º) Interesse pessoal (57,1% muito importante), 6º)
Melhoria do desempenho profissional (71,4% muito
importante); 7º) Incentivo por parte da Secretaria de
Educação (71,4% muito importante). A totalidade dos
entrevistados desejam a oferta de cursos, sendo a maioria
deseja curso em matemática (44,4%) e letramento (22,2%),
e a maioria (57,1%) se consideram apto a fazerem esses
cursos e os demais não se consideram apto (42,9%) devido
à dificuldade de acesso à internet e falta de capacitação em
informática.
Similarmente ao quesito anterior, em escala de
importância os professores opinaram sobre as principais
razões
que
estimulam
sua
busca
pelo
aprimoramento/atualização
profissional:
Os
itens
Recursos didáticos para implementar práticas,
inclusive laboratórios, tempo destinado à disciplina
para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos,
melhores salários, interesse dos alunos, bom
desempenho dos alunos, qualificação e atualização em
conteúdos específicos, salas de aulas adequadas e
trabalhar em um só local foram avaliados como muito
importante pela maioria (57,1 a 71,4%) dos entrevistados.
Os itens articulação entre alunos, professores e gestores,
diálogos com outros professores sobre questões da
disciplina e Atuação em processos de gestão
participativa foram considerados como importante pela
maioria dos entrevistados (57,1%).
Quanto aos fatores que motivam o aluno: os
itens Programas e/ou projetos dirigidos aos alunos,
Metodologia de ensino voltada para a memorização de
conteúdos, Articulação dos conteúdos e sua relação
com a realidade socioambiental e cultural, Expectativa
de melhoria de vida e trabalho com a formação escolar,
Aprendizado por meio de atividades lúdicas e
participativas, Estímulo da família, Estímulo docente e
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relação professor-aluno, facilidade de deslocamento
para a escola, merenda escolar e Salas de aula
adequadas foram os itens avaliados com muitos
importantes pelos entrevistados (variaram de 57,1% a
85,7%). O que fica evidente nesta avaliação é a
importância da inter-relação entre escola-comunidadeprofessor-aluno-conteúdos-realidade local.
Os itens Convívio social e Facilidade de acesso
a contextos informacionais e de lazer, foram avaliados
tanto como muito importante e importante pelos
entrevistados (42,9%). O item Integração dos espaços de
cidadania escola-comunidade e Acesso a fontes
bibliográficas variadas foi considerado importante por
71,4 e 45,5%, respectivamente, dos entrevistados. Na
classificação por importância fica notório que os itens
considerados IMPORTANTES são condições que
complementam
os
itens
considerados
MUITO
IMPORTANTE e que, devem serem trabalhos mais
intensamente para se tenha escola com mais qualidade
tanto para os docentes como para os discentes.
Temas Transversais
Analogamente aos itens anteriores, foram
avaliados os temas transversais ao ensino. A maioria
(71,4%) dos professores afirmam terem tido acesso a
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina
e dentre aqueles que receberam, a totalidade incorporamnas nas suas aulas, as ideias e sugestões apontadas por
orientações oficiais para o ensino e a maioria (85,7) dos
docentes trabalham algum tema transversal em sua
disciplina. Os temas transversais mais utilizados são: meio
ambiente (22,5%), pluridade cultural (22,5%), saúde
(17,6%) e ética (17,6%). Estes temas são trabalhados
integrados aos conteúdos disciplinares da UFOPA e em
parceria com outras disciplinas pela maioria dos docentes
entrevistados (83,3%), sendo que na escala de associação
de densidade temos: português. Dentre os entrevistados, a
maioria (71,4%) afirmam conhecer o projeto político
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pedagógico da escola. A totalidade dos entrevistados se
sentem altamente motivados em participar de eventos
integradores que abordassem os seguintes temas na
seguinte escala de prioridade: 1º) Profissão, emprego e
renda; esporte e lazer, Cultura regional (música, dança,
festas, literatura etc.) 2º) Meio ambiente da região
(floresta); Saúde (doenças crônicas, câncer, etc); Doenças
sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas;
Saúde do corpo e saúde mental; Violência (doméstica,
escolar, gangues etc.); 3º) Equipamentos tecnológicos e
eletrônicos; Bem estar social (família, religião,
preconceito, etc); 4º) Questões étnicas; Problemas
ambientais globais (aquecimento global, extinção de
espécies
etc.);
Problemas
ambientais
locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc); 5º)
Cultura globalizada (hip hop, funk, etc); línguas locais
(oriundas das famílias tupi-guarani, jê, karib).
Infraestrutura de apoio pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio
pedagógico existente na escola os professores afirmaram
existir apenas sala de aula para seu uso cotidiano. Além
dos espaços que já foram assinalados, a natureza é
utilizada para o desenvolvimento de práticas didáticas.
PLANO DE AÇÃO – PA
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade de Itamacuri,
localizada na Zona Rural do município de Monte AlegrePará. Tendo como pressuposto a idealização do Projeto de
Ação Educativa da comunidade como forma de melhor a
gestão administrativa e cultural visando, igualmente, uma
gestão estratégica das organizações e do fortalecimento da
cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa,
vislumbrou-se a importância de informar aos moradores da
comunidade de Itamacuri sobre a importância da
associação na organização e fortalecimento da cidadania.
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O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola de Itamacuri e comunitários em geral. O referido
projeto teve como metodologia utilizada à pesquisa
quantitativa, com a aplicação de questionários sendo
distribuídos aos respectivos participantes, que puderam
responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre o
determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa
comunidade no que tange o acesso aos serviços básicos de
cidadania como: saneamento básico, educação, transporte,
coleta de lixo, segurança, abastecimento com água tratada
e outros. Igualmente, ficou evidente a importância da
organização comunitária para a reivindicação e conquistas
de todos esses serviços que, são direitos constitucionais
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF EZILDA ARAGAO BRASIL
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15009475
EMEF EZILDA ARAGAO BRASIL
Ensino Fundamental
PRAINHA
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
Resgate Histórico em ordem cronológica:
Localiza-se na Vila de Santa Maria do Uruará.
Sua construção iniciou no ano de 1983;
Foi entregue à comunidade em 10 de outubro de
1984;
De 1984 a 1986 funcionou com o nome de
Escola Cel. Alacid Nunes;
Em 1987, passou à denominação de Escola
Estadual de 1º Grau Anexo Ezilda Aragão Brasil;
Até o ano de 1991, funcionava apenas de 1ª a 4ª
séries;
No ano de 1992, foram implantadas a 5ª série
sob a coordenação do Professor Acrísio de Melo e Silva;
No ano de 1993, inclui-se no sistema
educacional da escola a 6ª série;
No ano de 1994, foi realizada a primeira Festa
Junina, desde então se tornando tradição na comunidade;
No ano de 1997, implantou na escola a
modalidade de Ensino EJA, sob a coordenação da
Professora Jucirene Pantoja da Gama;
Já em 1998, houve a primeira conclusão das
turmas do Ensino Fundamental (8ª série) e da 4ª Etapa
(EJA), sob a coordenação da Professora Maria de Lourdes
da Silva Pinto;
No ano de 1999, fora realizado os primeiros
Jogos Internos EAB, com a participação dos alunos da 5ª a
8ª séries e alunos da EJA, sob a coordenação do Professor
Janderclei Pedroso da Costa;
Em 2000, foi implantado o Sistema Modular do
Ensino Médio;
Em 2002, a escola foi municipalizada, havendo a
primeira turma do Ensino Médio, concluinte;
No ano de 2003, a escola passou a ser
denominada de Escola Municipal de Ensino Fundamental
“Ezilda Aragão Brasil”. Sendo designada para a direção do
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educandário, a professora Maria de Lourdes da Silva Pinto;
sendo que neste ano, os Jogos Internos da Escola,
passaram a ser chamados de “CLEDSON DOS SANTOS
MORAES”;
Do ano de 2004 a 2008, a maioria dos
professores, do educandário passou a se especializarem em
suas áreas de atuação;
No ano de 2009, realizou nas dependências da
escola o 1º Festival do Açaí e Exposição de Arte e Cultura,
sob a coordenação das professoras: Nara Lúcia, Maria
Rosalba e Silvone Gonçalves Melo e Silva;
A escola, desde a sua construção, possui 04 salas
de aula, 1secretaria/diretoria, 1 cantina, 03 banheiros,
sendo 02 para os alunos e 01 de uso exclusivo dos
funcionários;
Possui 02 corredores de acesso entre a área da
Secretaria e as salas de aula;
Existe um elevado com caixas d´água para
abastecimento do educandário;
Tem uma área correspondente 200m2 utilizado
como área de voleibol;
Existe ainda 01 área de areia ou terra batida de
53 x 42 m, destinada ao esporte futebol;
Dois portões de acesso; 01 pela Travessa 1 de
Julho, e outro pela Rua Nossa Senhora das Graças;
Há a existência de várias árvores, inclusive
frutíferas, na área da escola, como cajueiros, muricizeiros,
jambeiros, goiabeira, entre outras.
A escola, desde a sua construção, possui 04 salas
de aula, 1 secretaria/diretoria, 1 cantina, 03 banheiros,
sendo 02 para os alunos e 01 de uso exclusivo dos
funcionários;
Possui 02 corredores de acesso entre a área da
Secretaria e as salas de aula
Existe um elevado com caixas d´água para
abastecimento do educandário;

2892

Tem uma área correspondente 200m2 utilizado
como área de voleibol;
Existe ainda 01 área de areia ou terra batida de
53 x 42 m, destinada ao esporte futebol;
Dois portões de acesso; 01 pela Travessa 1º de
Julho, e outro pela Rua Nossa Senhora das Graças;
Há a existência de várias árvores, inclusive
frutíferas, na área da escola, como cajueiros, muricizeiros,
jambeiros, goiabeira, entre outras.
Reforma predial da escola Ezilda Aragão Brasil
(1996);
Conclusão das primeiras turmas do Ensino
Fundamental e EJA, (8ª série e 4ª Etapa), (1998);
Realização do Primeiro Jogos Internos
(CLEDSON DOS SANTOS MORAES) (1999);
Implantação de o Sistema Modular de Ensino
(2000);
Implantação do Conselho Escolar, (1997);
Aquisição da Banda Marcial (RAIMUNDO
VARELA DINIZ), (2002);
Realização da Primeira Feira de Ciências (2002);
Reforma e Pintura da estrutura predial (2002);
Realização da Feira de Geografia (2003);
Conclusão da 1ª turma do Ensino Médio (2003);
Implantação do Sistema de Energia da escola
(2011).
JOGOS INTERNOS E.A.B. (CLEDSON DOS
SANTOS MORAES)
Realizado pela primeira vez no ano de 1999, sob
a coordenação do Professor JanderClei Pedroso da Costa;
Possui três comissões interdependentes:
Comissão Organizadora, Comissão Coordenadora e
Comissão Julgadora;
O PAPEL DA ESCOLA ANTES:
“Era produzir, em relação à parte pedagógica,
conhecimentos e atitudes coerentes. Assim como fortalecer

2893

o lado participativo e dinâmico, não só do corpo docente,
mas também dos discentes e de seus familiares, em função
das atividades escolares e das séries existentes naquela
época” (Maria de Lourdes da Silva Pinto, 64 anos, exprofessora do educandário).
Realizado no período do mês de novembro e de
acordo com o calendário e necessidade do educandário;
“É direcionar metas, propostas e projetos que
estejam de acordo com a realidade e as necessidades do
educandário, como também dos alunos de uma forma
geral; assim como promover a inter-relação entre a família
e a escola, abordando, discutindo e encontrando soluções
conjuntas e viáveis, no sentido de contornar aos problemas
inerentes ao processo educativo e social dos nossos
discentes. ” (Regina Maria Pereira Marques, 50anos
professora atuante).
O papel da escola hoje:
“Atualmente é desenvolver trabalhos que
visem o desenvolvimento cognitivo, moral e as
peculiaridades dos indivíduos envolvidos no processo
educacional da escola. No entanto, para que isso ocorra
dentro dos parâmetros e paradigmas exigidos pelos
órgãos organizacionais e controladores do sistema
educacional vigente, precisou-se adequar e elaborar o
Projeto Político Pedagógico da escola, visando corrigir
algumas situações inadequadas e corriqueiras em que
nada ajudavam o desenvolvimento individual e grupal
dos alunos. ”.
O estudo do Patrimônio Histórico da Escola de
Ensino Fundamental Ezilda Aragão Brasil (Figura 573),
partiu de um conjunto de conhecimentos sobre o
educandário, que inicia desde a sua construção no ano de
1983, passando pelos projetos e eventos por ela realizados,
até chegar aos agentes que foram entrevistados,
especificando como se dava o processo educacional na
escola nas décadas anteriores, assim como professores
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atuantes, que mostraram como está sendo desenvolvidos os
trabalhos pedagógicos no educandário.
Desta forma, percebe-se que muita coisa fora
dinamizada, especialmente pelo fato da elaboração do
Projeto Político Pedagógico da escola, o qual deu as
diretrizes para o melhoramento dos trabalhos escolares,
principalmente nos aspectos metodológicos, atitudinais,
pedagógicos, administrativos, e de pessoal docente.
Em referência, aos eventos, os de maior
amplitude e expressão destacados neste estudo histórico
fora os Jogos Internos, o Festival do Açaí e os Eventos de
datas comemorativas, como o Dia 07 de Setembro.
Assim ressalta-se que a importância da
participação da família e uma maior aproximação desse
grupo social com as questões do educandário, em especial
a dos alunos, envolvidos no processo ensino-aprendizagem
é um elemento fundamental e imprescindível.

Figura 573. Foto da escola Ezilda Aragão Brasil
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)

2895

Lixo: Na escola Ezilda Aragão Brasil, 40,% das
pessoas questionadas responderam ser regular a coleta de
lixo; 26,7% ruim; 23,3% bom; 5% relatam não existir e
4,2% não souberam responder, com isso, o destino dos
resíduos produzidos – de acordo com as respostas – é a
queimada 36,7%; 33,3% coletado pelo serviço de limpeza
(gari); 20,8% caçamba de lixo; 3,3% enterram e 3,3%
destinam em terrenos baldios / lixão.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é
feito pela rede geral de distribuição (52,9%); 28,6 pelo
microabastecimento comunitário (poço) e 17,6% por poço
doméstico. Dentre os entrevistados as formas de
tratamento utilizadas são: a filtragem (37,5%); 30% a
cloração; 13,3% não possuem;11,7% não souberam
responder;5% outras formas e 2,5% não souberam
responder.
Esgoto: 55% dos entrevistados declararam não
possuírem rede de esgoto; 19,2% declaram ser ruim; 10%
regular; 8,3% bom, e 7,5% não souberam responder, com
isso, os dejetos são despejados em fossa séptica (46,7%);
18,3% a céu aberto; 13,3% sumidouro; 10,8% rede geral;
5,8% outros; 3,3% rede comunitária e 1,7% em
rio/canal/valão.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos
possuidores de ensino fundamental incompleto, com
29,2%, seguida dos que sabem ler e escrever, mas não
frequentou a escola (15,8%); os que possuem ensino
fundamental completo (7,5%); os que possuem ensino
médio completo (7,5%); os que possuem ensino superior
incompleto (5%); os que possuem ensino médio
incompleto (4,2%) e os que possuem ensino superior
completo (1,7%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos
últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência foram:
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hepatite (13,5%), seguida pelas doenças respiratórias com
8,8% dos casos; malária (8,2%); outras viroses (7,6%);
verminoses (6.5%); dengue (5,9%); problemas do coração
(2,9%) e problemas de pele (2,4%). Ressalta-se que o
percentual de 18,2% disse não ter havido ocorrência de
nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros
fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostram que 87,6% recorrem ao
posto de saúde; 9,1% em hospitais públicos e 2,5% com
médicos do plano de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 37,5% dos
entrevistados consideram bom; 35% regular; 23,3% ruim;
3,3% não souberam responder e 0,8% declaram não existir.
Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
30,8% declaram não existir; 22,5% não souberam
responder; 20,8% bom; 16,7% regular, e 9,2% ruim.
Quando questionados sobre a assistência social,
42% dos entrevistados consideram regular; 22,7% bom;
19,3% não souberam responder; 10,1% testemunharam
não existir e 5,9% ruim. Outro dado de avaliação foi a
qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
53,3% consideraram bom; 38,3% consideram este item
regular; 4,2% ruim; 3,3% não souberam responder e 0,8%
relatam não existir.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos
que 59,2% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno; 23,3% não souberam responder e
17,5% não possuem. Questionados sobre as características
do terreno, 98,3% dos entrevistados responderam que
vivem em área de terra firme; 0,8 em área inundável
(várzeas, igapó) e 0,8% em áreas marginais de rios sujeitos
a fenômenos de “terras caídas”. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 93,3% dizem que a casa onde
moram é própria; 5% alugada e 0,8% posse.

2897

Transporte
Quando questionados sobre os tipos de
transporte utilizados os entrevistados responderam que: a
maioria anda de bicicleta (20,6%); 18,9% andam de moto;
14,4% andam a pé; 10,7% barca/balsa/lancha; 7,8% moto
táxi; 7,4% carro; 7,4% canoa/bajara; 6,2% carroça/carro de
boi; 2,9% ônibus; 2,5% cavalo/jegue/mula; 0,8
van/Kombi; e 0,4% outros.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à
comunidade onde eles vivem, 39,2% declaram ser bom;
38,3% regular; 15% ruim e 7,5% relatam que o
abastecimento não existe.
Urbanização das ruas: 29,2% dos entrevistados
disseram ser ruim; 27,5% regular; 23,3% não existir;
10,8% bom e 9,2% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de
emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em
44,2% das respostas dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 35%
responderam que 1 trabalha; 15,8% dos questionados
disseram que dois trabalham e 5% responderam que três ou
mais menores trabalham e contribui com a renda familiar.
Quanto à renda familiar, 47% recebem menos de 1 salário
mínimo; 26,5% de 1 a 2 salários mínimos; 16,2% não
possuem renda; 9,4% de 2 a 3 salários mínimos e 0,9%
recebem mais de 5 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 27,5%
relatam ser ruim; 24,2% regular, 23,3% bom; 19,2%
relatam não existir e 5,8% não souberam responder. Tais
dados fornecem base para a inferência de que pode haver a
ocorrência de violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade
onde moram 91,7% disseram que sim e 8,3% disseram que
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gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 53,3%
responderam que participam às vezes; 23,3% na maioria
das vezes, e 23,3% nunca participam das atividades. E
quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 55% responderam que
participariam; 30% talvez e 15% disseram q não
participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (60%) o aspecto
mais importante é o atendimento a saúde; 14,2% a
qualidade de ensino; 12,5% atendimento ao portador
deficiência física; 5,8% a existência de creches; 5,8%
curso de qualificação profissional e 1,7% a assistência
social.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram
mais importante, 41,7% consideram a segurança pública;
27,5% áreas de lazer/esporte; 25% limpeza de ruas e
terrenos e 5,8% programação cultural. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e
lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
35,7% consideram mais importantes as áreas verdes;
31,3% a qualidade do ar; 13% balneários; 13% os rios e
lagos e 7% a arborização das ruas.
PESQUISA
E
DIAGNÓSTICO
DA
ESTRUTURA
E
ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS
–PEDEOP
Identificação e Vínculo
O questionário foi aplicado a 11 professores da
referida escola, sendo 90%do sexo feminino e 10% do
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sexo masculino, com idade, em sua maioria, entre 18 - 30
anos (40%) e 41 – 50 anos (40%).
O método de ingresso desses professores na
escola foi mediante concurso público(70%) e contratos
firmados(30%) . Atuam no ensino fundamental - séries
finais (58,3 %) e Ensino fundamental - séries iniciais
(41,7%), ministrando as disciplinas de Inglês, História,
Português, Artes, Ciências e Religião. 10% exerce outras
atividades na escola, na coordenação do Conselho escolar
e leciona em outras escolas.
Formação e Motivação
Quanto ao nível de formação 80% dos
professores têm nível superior completo, Licenciados
Plenos
(88,9%).
90%
dos
investigados
participaram/participam de cursos de formação continuada,
e consideram os conhecimentos teóricos e práticos
adquiridos plenamente adequados (50%) aos programas
das disciplinas que lecionam.
Quanto à limitação no que se referem ao
aprimoramento/atualização profissional estes consideram
que a falta de tempo em função de composição de carga
horária em duas ou mais escolas não influi no
aprimoramento profissional destes, uma vez que estes têm
dedicação exclusiva à escola, para 40% dos investigados.
Um fator de muita importância no que diz respeito à
limitação é a falta de comunicação e divulgação dos cursos
na escola, para 50% dos professores. Não é considerado
um fator limitante a questão da falta de compromisso
institucional com a formação docente, mas consideram
uma importante limitação a falta de vontade e motivação
pessoal (60% muito importante), a falta de programas de
incentivo por parte das Secretarias de Educação (60%
muito importante), falta de mecanismos de cobrança (40%
muito importante), a falta de possibilidades operacionais
em função da distância física (50% muito importante) e a
falta de recursos financeiros (50% importantes).
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O que motiva os professores em dar aulas?
Em se tratando de fatores que motivam os professores no
aprimoramento/atualização profissional, por meio da
participação em cursos, eventos, workshops, consideram
muito importante a questão do interesse pessoal (50%) e o
incentivo por parte da Secretaria de Educação (60%). Os
professores esperam que ao participar desses cursos
promova melhorias na função na escola (60%),
desempenho (70%) e salários melhores (60%). A oferta de
equipamentos de apoio como computadores, acesso à
internet, kits de formação são muito importantes (50%)
para o aprimoramento profissional. A utilização de
temáticas novas e/ou diversificadas também é considerada
de muita importância (50%) no que diz respeito ao
aprimoramento profissional dos professores.
Quando questionados acerca da oferta de cursos
que visem à melhoria do desempenho nas atividades de
ensino todos acham que seria de grande valia. Neste
sentido, estes propuseram cursos de informática,
capacitação profissional, estratégias de leitura e outras.
Porém, 60% dos professores não se consideram
aptos a participar de cursos de formação, educação
continuada à distância, devido a dificuldade de acesso à
internet (40%), a falta de capacitação em informática
(50%) e falta de tempo (10%) para o cumprimento das
atividades propostas.
O que motiva os professores em dar aulas?
Sobre o que motiva os professores em sala de aula, estes
atribuem grande importância à utilização de recursos
didáticos (60% muito importante) como meio de auxiliar
na prática docente, incluindo nesses recursos o uso de
laboratórios de ensino. Apontam ainda a questão do tempo
destinado à disciplina (80% muito importante), a busca por
melhores salários (60% muito importante), a articulação
entre alunos, professores e equipe gestora (60% muito
importante), o interesse (60% muito importante) e melhor
desempenho (70% muito importante) dos alunos, a
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redução do número de alunos (60% muito importante) em
sala de aula e que estas sejam adequadas tanto para os
estudantes quanto para os professores exercerem suas
atividades, além de uma melhor qualificação e atualização
em conteúdos específicos (60% muito importante). A
possibilidade de assumir cargos administrativos (40%
muito importante), diálogo com outros professores sobre
questões disciplinares (80% muito importante) e a atuação
em processo de gestão participativa (60% muito
importante) e a dedicação exclusiva a uma só escola (60%
muito importante).
O que motiva os alunos em sala de aula? De
acordo com os professores, o que motiva os estudantes é o
convívio social na escola (60% muito importante), a
implementação de programas ou projetos dirigidos aos
alunos
(50%
muito
importante),
metodologias
diferenciadas, tais como de memorização de ensino (40%
muito importante), articulação dos conteúdos e sua relação
com a realidade socioambiental e cultural dos estudantes
(80% muito importante), integração dos espaços escolacomunidade (60% muito importante), maior inclusão
social e digital (70% muito importante), como facilidade
de acesso a informações via internet (80% muito
importante), expectativa de melhoria de vida e de trabalho
através da formação escolar (60% muito importante)
facilidade de acesso a contextos diferenciados, tais como
de informação e de lazer (60% muito importante), e a
promoção de uma melhoria no aprendizado mediante a
implementação de atividades lúdicas e participação, isto é,
de integração. E acesso fácil a fontes bibliográficas
variadas.
Outros fatores que motivam a participação dos
estudantes em ir a escola é o incentivo da família (80%
muito importante), dos professores (90% muito
importante), além de uma melhor relação professor-aluno,
melhor acesso, ou seja, facilidade de deslocamento para a
escola (60% muito importante), merenda escolar (80%
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muito importante) e salas de aulas adequadas para o
desenvolvimento das atividades de ensino (90% muito
importante).
Os professores afirmam já ter tido acesso as
orientações oficiais para o ensino da sua disciplina(100%)
e incorporam as ideias e as sugestões apontadas nas
mesmas (90%), incluindo os temas transversais, sendo que
os temas mais trabalhados pelos professores são
pluralidade cultural (30%), meio ambiente (18,2%) e
outros. Os temas são trabalhados integrados aos conteúdos
disciplinares e em parcerias com outras disciplinas (100%)
, tais como de Ciências, Estudos Amazônicos, Geografia,
História e Português.
Temas Transversais
Em se tratando de trabalhar os temas transversais
em parcerias com outras instituições, todos os professores
afirmam fazê-lo.
60% dos professores conhecem o Projeto
Político-Pedagógico (PPP) da escola e 75% afirma que o
mesmo contempla os temas transversais Educação Sexual,
Ética, Pluralidade Cultural, Meio Ambiente e Saúde.
Quando questionados acerca da definição dos temas para
serem trabalhados nas feiras de ciências e exposições, 90%
dizem que são pautados na transversalidade e
desenvolvidos multidisciplinarmente.
No que diz respeito à motivação, 70% se sentem
motivados em realizar/participar desses eventos (feiras de
ciências e exposições), e 70% dos professores afirmam que
os estudantes se sentem a mesma motivação. Sendo que os
temas que os estudantes considerariam mais
interessante/importante, na opinião dos professores, são:
esporte e lazer, Meio ambiente, problemas ambientais
locais e globais, saúde, DST’s, equipamentos tecnológicos
e eletrônicos, cultura regional e globalizada, vestuário e
veículos.
Infraestrutura de apoio pedagógico
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No que tange a infraestrutura de apoio
pedagógico existentes na escola os professores destacam a
existência de salas de aula e é o local mais utilizado pelos
professores no decorrer de suas práticas. O Laboratório de
ciências não é compartilhado com outras disciplinas.
PLANO DE AÇÃO – PA
Este relatório tem por base a Pesquisa
Socioambiental realizada na Comunidade Santa Maria do
Uruará, localizada na Zona Rural do município de Monte
Alegre (Pará). Tendo como pressuposto a idealização do
Projeto de Ação Educativa com o tema Escola em Defesa
do Meio Ambiente.
A execução do projeto se deu através de uma
caminhada por todas as ruas e as margens do rio da
comunidade, e os professores e alunos da Escola Ezilda
Aragão Brasil fizeram uma limpeza, coletando e fazendo a
separação dos lixos que serviriam para serem
reaproveitados, durante esta ação, os alunos ainda
conversavam com os moradores a respeito do lixo tentando
conscientiza-los.
O Projeto de Ação Educativa teve como público
alvo: a comunidade escolar; os pais e familiares dos alunos
da Escola e comunitários em geral. O referido projeto teve
como metodologia utilizada à pesquisa quantitativa, com a
aplicação de questionários sendo distribuídos aos
respectivos participantes, que puderam responder a
cinquenta e três (53) perguntas sobre o determinado
contexto socioambiental.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF BERENICE DE SOUZA MIRANDA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15009653
EMEIF BERENICE DE SOUZA MIRANDA
Infantil e Ensino Fundamental
PRAINHA
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Berenice de Sousa Miranda, 28,6% das pessoas questionadas
responderam ser regular a coleta de lixo, que segundos estes é feita três vezes por semana (53,6%);
21,4% não souberam responder e 50,0% afirmam que não existe coleta seletiva de lixo, com isso, o
lixo é acondicionado em recipiente fechado (67,9%) e o destino dos resíduos produzidos – de acordo
com as respostas – é a queimada 92,9%; apenas 46,4% dos entrevistados fazem
seleção/reaproveitamento do lixo que são usados no quintal como adubo (92,9%).
Água: Os entrevistados afirmam que o abastecimento é feito diretamente de rio/açude
(50,0%); 35,7 % afirmam ser realizado pelo micro abastecimento comunitário (poço) e 10,7%
afirmam ser feito por meio de poço doméstico. Dentre os entrevistados (96,4%) afirmam que a água
é tratada e, as formas de tratamento utilizadas são: a filtragem (14,8%) e a cloração (85,2%).
Esgoto: 53,6% dos entrevistados declararam não possuírem rede de esgoto; 14,3%
declaram não saber responder e 21,4% consideram esse serviço regular, com isso, os dejetos são
despejados a céu aberto (60,7%) e em sumidouro (25,0%).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos que sabem ler e escrever, mas não
frequentou a escola (64,0%); seguido dos que possuem ensino fundamental completo (16,0%) e dos
que possuem ensino fundamental incompleto (12,0%); Todos os entrevistados que estudaram,
frequentaram uma escola pública.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: diarreia (33,8%), seguida pelas outras viroses com 27,7% dos casos; malária
(7,7%); problemas de pele (6,2%) e doenças respiratórias (6,2%).
As declarações mostram que 82,8% recorrem ao posto de saúde e 13,8% aos hospitais
públicos.
Quanto ao atendimento de saúde, 64,3% dos entrevistados consideram regular e 21,4%
consideram bom. Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências, 60,7% declaram não
existir e 35,7% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social, 35,7% dos entrevistados consideram
regular; 17,9% como bom e para 21,4% afirmaram não existir. Outro dado de avaliação foi a
qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que 89,3% consideram este item regular.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 58,0% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno (título de propriedade); 46,4% não possuem. Questionados sobre as
características do terreno, 78,6% dos entrevistados responderam que vivem em área de terra firme;
21,4 em área inundável (várzeas, igapó). Já quando foram questionados se a casa onde moram era
própria, cedida, alugada, dente outros, 96,4% dizem que a casa onde moram é própria e a sua
totalidade são feitas de madeira.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: a maioria anda canoa/bajara (39,4%) e a pé (35,2%).
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem, 67,9% consideram
este serviço ruim, 14,3% consideram este serviço regular e 10,7% relatam que o abastecimento não
existe.
Urbanização das ruas: 17,9% dos entrevistados disseram ser ruim; 28,6% regular e
42,9% afirmam não existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração de emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que em 60,7% das respostas dos entrevistados confirmam
que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 21,4% responderam que dois trabalham e contribui
com a renda familiar. Quanto à renda familiar, 85,7% recebem menos de 1 salário mínimo; 7,1% de
1 a 2 salários mínimos; 7,1% não possuem renda; 7,1% de 2 a 3 salários mínimos. A maioria dessa
renda é oriunda de emprego público (58,6%), outros trabalham como autônomo (10,3%), oriunda de
programas sociais (10,3%) e outras atividades (agricultura e comercio).
Cultura e lazer
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Segurança pública: A maioria dos entrevistados, 75% relatam não existir serviço de
segurança pública. Tais dados fornecem base para a inferência de que pode haver a ocorrência de
violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 89,3% disseram que sim e
10,7% disseram que gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos,
etc.), 60,7% responderam que participam às vezes; 32,1% na maioria das vezes participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de projetos que beneficiariam sua comunidade,
67,9% responderam que participariam e 21,4% disseram que não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (82,9%) o aspecto mais importante é o atendimento a
saúde; 50,0% a coleta de lixo; 42,9% o abastecimento de água; 10,7% a existência de creches; 71,4%
áreas de lazer/esportes e 46,4% áreas verdes.
Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre: áreas
ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os
seguintes: 46,4% consideram mais importantes as áreas verdes; 21,4% a qualidade do ar; 28,6% os
rios e lagos.
PESQUISA E DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS – PEDEOP
Identificação e Vínculo
Na escola BERENICE DE SOUSA MIRANDA a maioria dos docentes entrevistados
foram mulheres (100%). A maioria na faixa etária variando de 51 a 60 anos (33,3%) e 18 a 30 anos
(66,7%), sendo que 66,7% dos docentes são concursados, tendo entre 26 a 30 anos de trabalho
(50,0%) e 06 a 10 anos (50,0%) a partir de concurso. Do total do corpo docente, 33,3% são
contratados, tendo entre 02 a 05 anos (100%). Os docentes lecionam nas séries iniciais (66,7%) e
finais do ensino fundamental (33,3%), atuam em turmas multisseriadas e não exercem outra
atividade na escola (100%) e a nem lecionam em outras escolas (100%).
Formação e Motivação
A totalidade dos professores cursaram possuem graduação incompleta. Os docentes ainda
estão cursando graduação em letras (50%) e magistério (50%). Em relação à instituição onde
realizam a graduação a maioria (66,7%) cursam em Instituições Pública e de forma presencial.
Quanto à formação continuada, a maioria (66,7%%) respondeu não ter participado de cursos de
capacitação e, 33,3% já participaram de capacitação em instituição pública federal (66,7%) e
estadual (33,3%), de forma presencial e consideraram plenamente adequados (66,7%) e adequados
(33,3%) os programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores opinaram sobre as principais razões limitantes
ao seu aprimoramento/atualização profissional. Neste quesito foram apresentadas razões específicas
e estes apontavam a sua importância que variavam de MUITO IMPORTANTE, IMPORTANTE,
REGULAR, POUCO IMPORTANTE. As avaliações dos itens são apresentadas abaixo:
1º) Falta de tempo em função de composição de carga horária em duas ou mais
escolas, foi considerado regular por 33,3% dos entrevistados. Não sendo este fator um dos mais
importantes para o aprimoramento/atualização profissional. 2º) Falta de comunicação e divulgação
dos cursos na escola, foi considerada muito importante para 66,7% dos entrevistados, o que pode
indicar que em muitas situações há ofertas de cursos de capacitação, mas, são inadequadamente
divulgados ao público alvo. 3º) Falta de compromisso institucional com a formação docente, foi
considerado importante para a totalidade dos entrevistados. 4º) Falta de vontade e motivação
pessoal, foi avaliado como muito importante para 66,7%. Fica evidente que faltam estímulos para
que os docentes busquem a capacitação para o desempenho de suas atividades profissionais. 5º)
Falta de programas de incentivos por parte das Secretarias de Educação, foi avaliada como
muito importante por 66,7% dos entrevistados, a grande maioria. Este resultado corrobora com a
avaliação do item 4, indicando que, provavelmente, uma atuação mais próxima e continua aos
docentes estimularia mais a busca por atualização/aprimoramento profissional. 6º) Falta de
mecanismos de cobrança, especialmente por parte do estado e município, foi avaliado como
regular por 66,7% dos entrevistados. Este item, igualmente aos anteriores, aponta que um dos fatores
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que provocam a não atualização/aprimoramento é a ausência do poder público. 7º) Falta de
possibilidades operacionais em função da distância física, a grande maioria dos entrevistados
avaliaram este item como pouco importante (66,7%). Resultados que apontam que a distância ainda
é um obstáculo para a capacitação profissional. Uma das formas de amenizar esse problema é a
realização de capacitações nas cidades polos. 8º) Falta de recursos financeiros, foi avaliado como
pouco importante para 66,7% dos entrevistados.
Similarmente ao quesito anterior, em escala de importância os professores opinaram sobre
as principais razões que estimulam sua busca pelo aprimoramento/atualização profissional: Os itens
melhoria da função/salários na escola, Qualificação e atualização em conteúdo específicos,
Bom desempenho dos alunos, Número adequado de alunos em sala de aula, Melhores salários e
Diálogo com outros professores sobre questões da disciplina foram avaliados como muito
importante por 66,7% dos entrevistados. Os itens Recursos didáticos para implementar práticas,
inclusive laboratórios, e trabalhar em um só local foram considerados como muito regular pelos
entrevistados (66,7%). O item Possibilidade de assumir cargos administrativos, interesse dos
alunos, incentivo por parte da Secretaria de Educação, ofertas de eventos em sua área de
interesse, Ofertas de equipamentos de apoio (computador, internet, kit de formação, etc),
Atuação em processos de gestão participativa e Salas de aulas adequadas, não é um fator
preponderante, pois foi avaliado como indiferente por uma faixa de 66,7% a 100% dos entrevistados.
O item Diálogo com outros professores sobre questões da disciplina, foi avaliado como muito
importante pela totalidade dos entrevistados. A totalidade dos docentes deseja a oferta de cursos, e
os cursos indicados pela maioria (20,0%) foi o de Língua, Linguística, Literatura, Informática e
Inclusão Social. Dentre os entrevistados, 66,7% se consideram apto a receber essa capacitação,
enquanto 33,3% não se consideram apto devido à falta de capacitação em informática e a dificuldade
de acesso à internet.
Quanto aos fatores que motivam o aluno: os itens Integração dos espaços de cidadania
Escola-Comunidade, Facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer, Estímulo da
família, Estímulo docente e relação professor-aluno, merenda escolar e Salas de aula
adequadas foram os itens avaliados com muitos importantes pelos entrevistados (variaram de 66,7%
a 100%). O que fica evidente nesta avaliação é a importância da inter-relação entre escolacomunidade-professor-aluno-conteúdos-realidade local.
Os itens Convívio social, Programas e/ou projetos dirigidos aos alunos, Metodologia
de ensino voltada para a memorização de conteúdos, Maior inclusão social, Expectativa de
melhoria de vida e trabalho com a formação escolar, Aprendizado por meio de atividades
lúdicas e participativas foram avaliados como importante pelos entrevistados (variaram de 66,7% a
100%). Na classificação por importância fica notório que os itens considerados IMPORTANTES são
condições que complementam os itens considerados MUITO IMPORTANTE e que, devem serem
trabalhos mais intensamente para se tenha escola com mais qualidade tanto para os docentes como
para os discentes. Os itens Articulação dos conteúdos e sua relação com a realidade
socioambiental e cultural e Acesso a fontes bibliográficas variadas foram avaliados como
regulares.
Temas Transversais
Analogamente aos itens anteriores, foram avaliados os temas transversais do ensino. A
maioria (66,7%) dos professores afirmam terem tido acesso a orientações oficiais para o ensino de
sua área/disciplina e dentre aqueles que receberam, a totalidade incorporam-nas nas suas aulas, as
ideias e sugestões apontadas por orientações oficiais para o ensino e a totalidade dos docentes
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Os temas transversais mais utilizados são:
meio ambiente, pluralidade cultural, saúde e ética. Estes temas são trabalhados integrados aos
conteúdos disciplinares da UFOPA e em parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: matemática e português. Dentre os entrevistados, a totalidade
afirmam conhecer o projeto político pedagógico da escola, e, destes 33,3% afirmam que ele
contempla os temas transversais, e dentre os que afirmam conhecer o projeto pedagógico destacam
que os temas mais utilizados são pluridade cultural, meio ambiente e ética. A maioria (66,7%) dos
entrevistados se sentem altamente motivados em participar de eventos integradores que abordassem
os seguintes temas na seguinte escala de prioridade: 1º) esporte e lazer 2º) Doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas e Cultura globalizada (hip hop, funk, grafite etc.); 3º)
Violência (doméstica, escolar, gangues etc.); 4º) Profissão, emprego e renda e Cultura regional
(música, dança, festas, literatura etc.); 5º) Problemas ambientais globais (aquecimento global,
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extinção de espécies etc.); 6º) violência sexual (pedofilia, exploração sexual, etc); 7º) vestuário e
veículos; 8º) profissão, renda e emprego, línguas locais (oriundas das famílias tupi-guarani, jê,
karib).
Infraestrutura de apoio pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio pedagógico existente na escola os professores
afirmaram existir apenas sala de aula e o barracão comunitário para seu uso cotidiano. Como não
existem outros espaços além dos que já foram assinalados, a natureza é utilizada para o
desenvolvimento de práticas didáticas.
PLANO DE AÇÃO – PA
Este relatório tem por base a Pesquisa Socioambiental realizada na Comunidade Santa
Maria do Uruará, localizada na Zona Rural do município de Prainha-Pará. Tendo como pressuposto
a idealização do Projeto de Ação Educativa da comunidade como forma de melhor a gestão
administrativa e cultural visando, igualmente, uma gestão estratégica das organizações e do
fortalecimento da cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa, vislumbrou-se a importância de informar aos
moradores da comunidade Santa Maria do Uruará sobre a importância da associação na organização
e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público alvo: a comunidade escolar; os pais e
familiares dos alunos da Escola Ezilda Aragão Brasil e comunitários em geral. O referido projeto
teve como metodologia utilizada à pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários sendo
distribuídos aos respectivos participantes, que puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas
sobre o determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa comunidade no que tange o acesso aos
serviços básicos de cidadania como: saneamento básico, educação, transporte, coleta de lixo,
segurança, abastecimento com água tratada e outros. Igualmente, ficou evidente a importância da
organização comunitária para a reivindicação e conquistas de todos esses serviços que, são direitos
constitucionais.

2911

Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF DOMINGOS BARBOSA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15009807
EMEF DOMINGOS BARBOSA
Ensino Fundamental
PRAINHA
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Domingos Barbosa, 76,7% afirmaram não existir coleta de lixo;
10%consideraram bom; 6,7% regular; e 3,3% cada, ruim e não sabe. Com isso, o lixo é em 100%
dos casos, queimado.
Água: Quanto à fonte de abastecimento: 100% afirmaram que provém rio, açude, lago,
igarapé. Dos entrevistados 96,7% afirmaram que a água é tratada e 3,3% sem tratamento. Quanto à
forma de tratamento: 58,6% declararam ser clorada e 41,4% filtrada.
Esgoto: 100% afirmaram a não utilização deste serviço. Quanto ao destino do esgoto:
93,3% vala/a céu aberto e 6,7%rio/ canal/ valão.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é de 86,7% com ensino fundamental incompleto; e
com 3,3% cada: ensino superior completo; ensino superior incompleto; não sabe ler nem escrever;
ensino fundamental completo e sabe ler e escrever, mas não frequentou a escola.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram a ocorrência de doenças nos últimos 12 meses. As
doenças de maior ocorrência foram: 44% viroses; 18% diarreia; 14% verminoses; 8% doenças
respiratórias; 4%cada, não houve casos de doenças; problemas ósseos/ articulação; diabetes; 2%
problemas de pele e hepatite.
As declarações mostram que 96,7% recorrem a hospitais públicos e 3,3% hospital privado.
Quanto ao atendimento de saúde, 43,3% consideram regular; 30% afirmam não existir; 16,7% bom e
10% ruim.
Quando questionados sobre atendimento ao portador de deficiência, 73,3% afirmam não
existir; 13,3% não sabem, 6,7% considera ruim; 8% considera bom. Quando questionados sobre a
assistência social, 36,7% consideram bom; 23,3% não sabe; 20% afirmam não existir e 20%
consideram regular. Outro dado de avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados
mostraram que 53,3% consideraram bom; 40% regular e 3,3%cada, não sabe e ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que 100% dos casos entrevistados não
possuem documentação. Questionados sobre as características do terreno, 70% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme e 30% em áreas marginais de rios sujeitas à
fenômenos de terras caídas; inundável/ várzea/ igapó. Já quando questionados se a casa onde moram
era própria, cedida, alugada, dentre outros, 100% disseram posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: a maioria (69,8%) canoa/ bajara; 20,9 a pé e 9,3% barca/ balsa/ lancha.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem 50% afirmaram não
existir; 36,7% consideraram bom; 10% regular e 3,3% não sabe.
Urbanização das ruas: 100% afirmaram não existir.
Desenvolvimento econômico e social (geração de emprego e renda)
A respeito da quantidade de menores de 18 anos que contribuem com a renda familiar,
seguem as respostas: 93,3% dos entrevistados afirmaram nenhum e 6,7 de dois a um.
Analisando os gráficos, percebe-se que 70% possuem menos de um salário mínimo; 23,3%
de um a dois salários mínimos e com 3,3% cada, mais de dois a três salários mínimos mensais e sem
renda.
Segurança pública
Quando entrevistados, 90% afirma não existir; 6,7% regular e 3,3% não sabe.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram, 100% responderam que sim.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 63,3% às vezes; 33,3% na maioria das vezes e 3,3%
nunca. E quando perguntados se participariam de projetos que beneficiam a comunidade, 73,3%
responderam que sim; 20% talvez/ depende, e 6,7% não.
Visão compartilhada de futuro
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Para a maioria dos entrevistados (66,7%) o aspecto mais importante é o atendimento de
saúde, seguido de 23,3% qualidade de ensino; 6,7% assistência social e 3,3% atendimento ao
portador de deficiência.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 43,3% responderam áreas
de lazer/ esporte; 30% programação cultural; 23,3%segurança pública e 3,3% limpeza de ruas e
terrenos. Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre: áreas verdes,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 66,7%
qualidade do ar; 23,3% áreas verdes; rios e 10% rios e lagos.
PLANO DE AÇÃO
Este relatório tem por base a Pesquisa Socioambiental realizada na Comunidade onde
pertence a escola Domingos Barbosa e teve como pressuposto a idealização do Projeto de Ação
Educativa da comunidade como forma de melhor a gestão administrativa e cultural visando,
igualmente, uma gestão estratégica das organizações e do fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público alvo: a comunidade escolar; os pais e
familiares dos alunos da Escola Domingos Barbosa e comunitários em geral. O referido projeto teve
como metodologia utilizada à pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários sendo
distribuídos aos respectivos participantes, que puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas
sobre o determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa comunidade no que tange o acesso aos
serviços básicos de cidadania como: saneamento básico, educação, transporte, coleta de lixo,
segurança, abastecimento com água tratada e outros. Igualmente, ficou evidente a importância da
organização comunitária para a reivindicação e conquistas de todos esses serviços que, são direitos
constitucionais.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF NOSSA UNIAO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15010120
EMEIF NOSSA UNIAO
Infantil e Ensino Fundamental
PRAINHA
BAIXO AMAZONAS
RURAL
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Municipal nossa União, 84,6% das pessoas questionadas responderam
que a coleta de lixo não existe, porem, 7,7% responderam que o serviço é bom e 5,1% considera
regular. Assim, 97,4% do lixo produzido e não coletado é queimado e 2,6% é enterrado.
Água: 100% das respostas dizem que a comunidade onde vive não conta com sistema de
abastecimento de água. Assim, 100% dos entrevistados disseram que usam água de rio, açudes,
lagos, igarapés ou nascentes. Foram questionados também sobre o tratamento para a água que
usavam e as respostas foram: 56,4% usam água fervida e 43,6% usam cloro.
Esgoto: 97,4% dos entrevistados declararam não possuírem rede de esgoto e 2,6% não
souberam responder. Com isso, usam maneiras alternativas para o lançamento dos esgotos, 84,6%
dos entrevistados disseram que destinam em céu aberto e 15,4% despejam em canal ou vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos possuidores de ensino fundamental
incompleto (56,4%), seguida dos que possuem ensino fundamental completo (25,6%); ensino médio
incompleto (7,7%); ensino médio completo (2,6%) e os que possuem ensino superior incompleto
(2,6%). Assim, quando questionados quanto a qualidade do ensino, 56,4% dos entrevistados
consideram bom; 34,9 consideram regular; 5,1% ruim e 2,6% não souberam responder.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: diarreia (31,5%); outras viroses (24,7%); verminoses (14,6%); doenças
respiratórias (10,1%); problemas ósseos e de articulação (5,6%); diabetes (3,4%); problemas de
coração (1,1%); problemas de pele (1,1%); doenças mentais (1,1%). Ressalta-se que o pequeno
percentual de 4,5% disse não ter havido ocorrência de doença, podendo isso ser das precárias
condições de saúde e saneamento básico. As declarações mostram que 100% dos entrevistados
recorrem ao posto de saúde para o tratamento das suas doenças. Porém, quando questionados a
respeito ao atendimento a saúde, 53,8% consideram bom; 43,6% consideram regular e apenas 2,6%
consideram ruim.
Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências, 87,2% dos entrevistados
declararam não existir e 5,1% consideram bom. Quando questionados sobre a assistência social,
100% dos entrevistados testemunharam não existir.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 92,3% dos entrevistados não possuem documento
de propriedade do terreno; 5,1% não souberam responder e apenas 2,6% dizem ter o documento de
propriedade do terreno. Sendo visível a informalidade na maioria dos entrevistados. Questionados
sobre as características do terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem em área
inundáveis (várzea ou igapó). Já quando foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dentre outros, 100% dizem que a casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: a maioria andam de canoa ou bajara (50%); 43,6% barca, lancha ou balsa; 5,5% andam a pé e
1,3% usam carroça ou carro de boi.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem, 100% relatam que
o abastecimento de água não existe na comunidade.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados disseram que a urbanização das ruas é
inexistente.
Desenvolvimento econômico e social (geração de emprego e renda)
Em 33,3% das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; 10,3% responderam que um menor trabalha; 28,2% dos questionados disseram que
dois menores trabalham e 28,2% disseram mais de 3 menores trabalham. Quanto à renda familiar,
46,2% vivem com menos de um salário; 33,3% vivem com renda de 1 a 2 salários; 10,3% mais de
dois ou três salários; 5,1% de três a cinco salários e 5,1% dos entrevistados disseram não possui
renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 84,6% dos entrevistados afirmam que o item é
inexistente e 15,4% não souberam responder. Esses dados mostram que a segurança pública está em
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falta, tais dados fornecem base para a inferência de que há ocorrência de violência na referida
localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 92,3% disseram que sim e
7,7% responderam que gostam parcialmente. Isso chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos,
etc.), 48,7% % que participam na maioria das vezes; 43,3% que as vezes participam e 7,7%
responderam que nunca participam. E quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 89,7% responderam que sim; 5,1% disseram que talvez e 5,1% que
não.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (84,6%) o aspecto mais importante é o atendimento a
saúde; para 10,3% a qualidade do ensino deve ser o aspecto mais importante; para 2,6% o
atendimento aos portadores de deficiência e para 2,6% o aspecto mais importante é a assistência
social.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importantes entre os serviços
prestados, 59% dos entrevistados dizem que deve ser o abastecimento de água; 28,2% dizem ser a
coleta de lixo; 10,3% o julgam mais importante o transporte coletivo e 2,6% o sistema de uma rede
de esgoto. Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre: áreas
ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os
seguintes: 41% consideram mais importante a conservação de rios e lagos; 38,5% consideram a
qualidade do ar e para 20,5% o mais importante é a proteção de áreas verdes.
PESQUISA E DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS – PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nestas escolas a maioria dos docentes são mulheres (100%) de faixa etária variando entre
31 a 40 anos, sendo que a maioria é concursada (100%), apresentando estes 16 a 12 anos trabalhando
a partir de concurso (100%), lecionam nas séries iniciais do ensino fundamental (100%) atuam em
turmas multisseriadas e não exercem outra atividade na escola e nem lecionam em outras escolas.
Formação e Motivação
A maioria dos professores cursou uma graduação (100%), sendo a maior parte (100%) do
tipo licenciatura plena. Em relação à instituição 100% em instituições privadas e de forma
presencial. Quanto à formação continuada, 100% responderam ter participado de cursos de
capacitação em instituição pública federal de forma presencial e consideraram plenamente
adequados (100%) os programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores opinaram como as principais razões limitantes
ao seu aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de recursos financeiros (100% muito
importante); 2º) falta de mecanismos de cobrança, especialmente por parte do estado e município
(100% regular), falta de possibilidades operacionais em função da distância física (100% muito
importante), falta de comunicação e divulgação dos cursos na escola (100% muito importante), falta
de compromisso institucional com a formação docente (100% importante), falta de vontade e
motivação pessoal (100% importante), falta de programas de incentivos por parte das secretarias de
educação (100% muito importante); 4º) falta de possibilidades operacionais em função da distância
(100% muito importante), falta de tempo em função de composição de carga horária em duas ou
mais escolas (100% importante).
Em escala de importância os professores opinaram como as principais razões que
estimulam sua busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º) oferta de equipamentos de
apoio: computador, internet, kits de formação, etc. (100% muito importante); 2º) oferta de eventos
(cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área de interesse (100% muito importante); 3º) Melhoria
de função/salário na escola (100% muito importante), temáticas novas e/ou diversificadas (100%
muito importante), interesse pessoal (100% muito importante), melhoria do desempenho profissional
(100% muito importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de Educação (100% muito
importante).
Quanto aos fatores que motivam o professor segue a escala de importância: 1º) Interesse
dos alunos (100% muito importante), qualificação e atualização de conteúdos específicos (100%
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muito importante), número adequado de alunos em sala de aula (100% muito importante); 2º)
Recursos didáticos para implementar práticas, inclusive laboratório (100% muito importante), tempo
destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (100% muito importante),
melhores salários (90,9% muito importante, salas de aula adequadas (100% muito importante),
trabalhar em um só local (100% muito importante), articulação entre alunos, professores e gestores
(100% muito importante), bom desempenho dos alunos (100% muito importante), possibilidade de
assumir cargos administrativos (100% muito importante), atuação em processo de gestão
participativa (100% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue a escala de importância: 1º) Articulação
dos conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental e cultural (100% muito importante)
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação escolar (100% muito importante),
estímulo da família (100% muito importante), estímulo docente e relação professor-aluno (100%
muito importante), merenda escolar (100% muito importante), salas de aula adequadas (100% muito
importante); 2º) convívio social (72,7% muito importante), programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos (100% muito importante); metodologia de ensino voltada para a memorização do conteúdo
(100% muito importante), integração dos espaços de cidadania escola-comunidade (100% muito
importante), maior inclusão social (100% muito importante), facilidade de acesso a informação via
internet (100% muito importante), facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer (100%
muito importante), aprendizado por meio de atividades lúdicas e participativas (100% muito
importante), acesso a fontes bibliográficas variadas (100% muito importante), facilidade de
deslocamento para a escola (100% muito importante).
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua abordagem, 100% dos professores afirmam ter
recebido orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e aqueles que as receberam
incorporam em suas aulas e trabalham algum tema transversal em sua disciplina. São trabalhados
integrados aos conteúdos disciplinares, em parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: História (100%). Os professores afirmaram não trabalhar temas
transversais em parceria com outras instituições. 100% dos entrevistados alegou não conhecer o
projeto político pedagógico da escola, e dizem (100%) que não sabem se ele contempla os temas
transversais. 100% não se sentem motivados em participar desses eventos, e a maioria dos alunos
não estaria motivado a participar (100% baixo Infraestrutura de apoio pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio pedagógico existente na escola os professores
afirmaram existir apenas sala de aula. A maioria (100%) alegou usar costumeiramente as salas de
aula. Como não existe outros espaços como: laboratórios, sala multimídia, as questões referentes a
esses itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados afirmaram não usar recursos de tecnologia
da informação e comunicação e não utilizam recursos de informática e da internet como apoio às
atividades de suas disciplinas. Não há captação de projetos pela escola, não há materiais audiovisuais
de apoio pedagógico, nunca receberam cursos de capacitação para uso de materiais audiovisuais de
apoio didático e por conta disso, nunca usaram materiais audiovisuais. Para suprir essa necessidade
os professores produzem seu próprio material didático com recursos disponíveis em seu ambiente
(rochas, plantas, animais, etc.).
PLANO DE AÇÃO – PA
Este relatório tem por base a Pesquisa Socioambiental realizada na Comunidade Rio
Guajará, localizada na Zona Rural do município de Monte Alegre -Pará. Tendo como pressuposto a
idealização do Projeto de Ação Educativa da comunidade como forma de melhor a gestão
administrativa e cultural visando, igualmente, uma gestão estratégica das organizações e do
fortalecimento da cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa, vislumbrou-se a importância de informar aos
moradores da Comunidade Rio Guajará sobre a importância da associação na organização e
fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público alvo: a comunidade escolar; os pais e
familiares dos alunos da Escola Nossa União e comunitários em geral. O referido projeto teve como
metodologia utilizada à pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários sendo distribuídos
aos respectivos participantes, que puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre o
determinado contexto socioambiental.
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Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa comunidade no que tange o acesso aos
serviços básicos de cidadania como: saneamento básico, educação, transporte, coleta de lixo,
segurança, abastecimento com água tratada e outros. Igualmente, ficou evidente a importância da
organização comunitária para a reivindicação e conquistas de todos esses serviços que, são direitos
constitucionais.

2919

Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARE II
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15010155
EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARE II
Ensino Fundamental
PRAINHA
BAIXO AMAZONAS
RURAL
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Nossa Senhora de Nazaré II, totalidade das pessoas questionadas
responderam que não existe coleta seletiva de lixo, com isso, o lixo é acondicionado em recipiente
aberto (55,9%) e o destino dos resíduos produzidos – de acordo com as respostas – é a queimada
(79,4%) ou jogado em terreno baldio/lixão (14,7%); apenas 17,6% dos entrevistados fazem
seleção/reaproveitamento do lixo que são usados no quintal como adubo (100 %).
Água: Os entrevistados afirmam que o abastecimento é feito pelo micro abastecimento
comunitário (poço) (58,8%) e 41,2% afirmam ser feito por meio de poço doméstico. Dentre os
entrevistados (44,1%) afirmam que a água é tratada e, as formas de tratamento utilizadas são: a
filtragem (37,5%) e a cloração (56,3%). Um dado preocupante é que 55,9 % afirmaram que a água
consumida não é tratada.
Esgoto: A totalidade dos entrevistados declararam não possuírem rede de esgoto, com
isso, os dejetos são despejados em fossa séptica (82,4%), a céu aberto (5,9%) e em sumidouro
(8,8%).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos que sabem ler e escrever, mas não
frequentou a escola (21,2%); seguido dos que possuem ensino fundamental incompleto (21,2%),
ensino fundamental completo (12,1%), ensino superior incompleto (18,2%) e dos que não sabem ler
ou escrever (15,2%); Todos os entrevistados que estudaram, frequentaram uma escola pública.
Outro dado de avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
52,9% consideram este item bom e 41,2% como regular.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: doenças respiratórias (14,3%), seguida por diarreia (10,2%), pelos problemas
ósseos e/ou de articulações (10,2%) e diabetes (10,2%). Deve-se ressaltar que a maioria dos
entrevistados afirmaram que não houve casos de doenças (28,6%).
As declarações mostram que 73,5% recorrem ao posto de saúde e 14,7% aos hospitais
públicos e 11,8% ao hospital privado.
Quanto ao atendimento de saúde, 47,1% dos entrevistados consideram regular e 38,2%
consideram bom. Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências e assistência social a
maioria declaram não existir. Entre os itens avaliados, o atendimento à saúde foi considerado o
mais importante para 82,4% dos entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 85,3% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno (recibo de compra e venda – 96,8%); 14,7% não possuem. Questionados
sobre as características do terreno, a maioria dos entrevistados responderam que vivem em área de
terra firme. Já quando foram questionados se a casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente
outros, 61,8% dizem que a casa onde moram é própria e 29,4% afirmam ser de posse. A maioria
(55,9%) afirmam ser as casas feitas de madeira e 44,1% afirmam ser feitas de alvenaria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: a maioria anda de moto (33,8%), a pé (27,9%) e bicicleta (20,6%).
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação ao Abastecimento de água, 38,2% consideram
este serviço regular, 32,4% consideram este serviço bom.
Urbanização das ruas: Quanto à urbanização de ruas este foi avaliado como não
existente para 20,6% e 41,2% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que em 82,4% das respostas dos entrevistados confirmam
que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 11,8% responderam que um menor de 18 anos
trabalha e contribui com a renda familiar. Quanto à renda familiar, 38,2% recebem menos de 1
salário mínimo; 38,2% de 1 a 2 salários mínimos; 14,7% de 2 a 3 salários mínimos. A maioria dessa
renda é oriunda de emprego público (27,3%), outros trabalham como autônomo (15,2%), e
aposentadoria (27,3%).
Cultura e lazer
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Segurança pública: A maioria dos entrevistados, 44,1% avaliam este serviço como
regular e, 35,1% como ruim. Tais dados fornecem base para a inferência de que pode haver a
ocorrência de violência urbana na referida localidade. Os itens áreas de lazer/esportes,
programação cultural e limpeza de ruas e terrenos foram avaliados como não existentes por mais
de 94,0% dos entrevistados. Dentre estes itens o de segurança pública foi avaliado como o mais
importante por 88,2% dos entrevistados.

Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 85,3% disseram que sim, isso
chama atenção ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do local onde
vivem. Por outro lado, quando perguntados com que frequência a família participa de ações da
comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 50,0% responderam que participam às
vezes. E quando perguntados se participariam de projetos que beneficiariam sua comunidade, 70,6%
responderam que participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados os aspectos mais importantes são: atendimento à saúde
(82,4%), o abastecimento de água (94,1%), segurança pública (88,2%), qualidade do ar (55,9%) e
bibliotecas (32,4%).
Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre: áreas verdes,
arborização das ruas, praias e balneários, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os
seguintes: 55,9% consideram mais importantes a qualidade do ar.
PESQUISA E DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS – PEDEOP
Identificação e Vínculo
Na escola NOSSA SENHOR DE NAZARÉ II a maioria dos docentes entrevistados foram
mulheres (63,6%). A maioria na faixa etária variando de 31 a 40 anos (63,6%) e 41 a 50 anos
(36,4%), sendo que 63,6% dos docentes são concursados, tendo entre 06 a 10 anos de trabalho
(57,1%) e 11 a 15 anos (42,9%) a partir de concurso. Do total do corpo docente, 36,4% são
contratados, tendo entre 02 a 05 anos (75%). Os docentes lecionam nas séries iniciais (69,2%) e
finais do ensino fundamental (30,8%), atuam em turmas multisseriadas e não exercem outra
atividade na escola (90,9%) e a nem lecionam em outras escolas (100%).
Formação e Motivação
A totalidade dos professores possuem graduação completa. A maioria dos docentes
cursaram Licenciatura Plena em pedagogia (72,7%). Em relação à instituição onde realizam a
graduação a totalidade cursam em Instituições Privada e de forma presencial (63,6%). Quanto à
formação continuada, a maioria (63,6%%) respondeu já ter participado de cursos de capacitação e,
36,4% ainda não participaram de capacitação e a totalidade consideraram plenamente adequados e
aos programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores opinaram sobre as principais razões limitantes
ao seu aprimoramento/atualização profissional. Neste quesito foram apresentadas razões específicas
e estes apontavam a sua importância que variavam de MUITO IMPORTANTE, IMPORTANTE,
REGULAR, POUCO IMPORTANTE. As avaliações dos itens são apresentadas abaixo:
1º) Falta de tempo em função de composição de carga horária em duas ou mais
escolas, foi considerado regular por 36,3% dos entrevistados. Não sendo este fator um dos mais
importantes para o aprimoramento/atualização profissional. 2º) Falta de comunicação e divulgação
dos cursos na escola, foi considerada muito importante para 72,7% dos entrevistados, o que pode
indicar que em muitas situações há ofertas de cursos de capacitação, mas, são inadequadamente
divulgados ao público alvo. 3º) Falta de compromisso institucional com a formação docente, foi
considerado muito importante para a 45,5% dos entrevistados. 4º) Falta de vontade e motivação
pessoal, foi avaliado como importante para 45,5%. Fica evidente que falta estímulos para que os
docentes busquem a capacitação para o desempenho de suas atividades profissionais. 5º) Falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de Educação, foi avaliada como muito
importante por 54,5% dos entrevistados, a grande maioria. Este resultado corrobora com a avaliação
do item 4, indicando que, provavelmente, uma atuação mais próxima e continua aos docentes
estimularia mais a busca por atualização/aprimoramento profissional. 6º) Falta de mecanismos de
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cobrança, especialmente por parte do estado e município, foi avaliado como importante por
45,5% dos entrevistados. Este item, igualmente aos anteriores, apontam que um dos fatores que
provocam a não atualização/aprimoramento é a ausência do poder público. 7º) Falta de
possibilidades operacionais em função da distância física, a grande maioria dos entrevistados
avaliaram este item como muito importante (36,4%), importante (27,3%) e regular (27,3%).
Resultados que apontam que a distância ainda é um obstáculo para a capacitação profissional. Uma
das formas de amenizar esse problema é a realização de capacitações nas cidades polos. 8º) Falta de
recursos financeiros, foi avaliado como muito importante para 36,4% dos entrevistados.
Similarmente ao quesito anterior, em escala de importância os professores opinaram sobre
as principais razões que estimulam sua busca pelo aprimoramento/atualização profissional: Os itens
interesse pessoal, melhoria do desempenho profissional, melhoria de função/salário da escola,
Temáticas novas e/ou diversificadas foram avaliados como muito importante pela maioria (36,4 a
54,5%) dos entrevistados. Os itens incentivo por parte da Secretaria de Educação, Ofertas de
equipamentos de apoio (computador, internet, kit de formação, etc) ofertas de eventos em sua
área de interesse foram considerados como importante pela maioria dos entrevistados (36,4 a
54,5%). O item Recursos didáticos para implementar práticas, inclusive laboratórios, e
trabalhar em um só local, Possibilidade de assumir cargos administrativos, interesse dos
alunos, Atuação em processos de gestão participativa e Salas de aulas adequadas, não é um
fator preponderante, pois foi avaliado como indiferente por uma faixa de 66,7% a 100% dos
entrevistados. O item Diálogo com outros professores sobre questões da disciplina, foi avaliado
como muito importante pela totalidade dos entrevistados. A totalidade dos docentes deseja a oferta
de cursos, e os cursos indicados pela maioria (25,0%) foi o de Metodologia de ensino, Formação
para discentes, curso de Informática e metodologia para ensino de matemática. Dentre os
entrevistados, 90,9% se consideram apto a receber essa capacitação, enquanto 9,1% não se
consideram apto devido à falta de capacitação em informática e a dificuldade de acesso à internet.
Quanto aos fatores que motivam o aluno: os itens Integração dos espaços de cidadania
Escola-Comunidade, Facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer, Estímulo da
família, Estímulo docente e relação professor-aluno, merenda escolar e Salas de aula
adequadas foram os itens avaliados com muitos importantes pelos entrevistados (variaram de 66,7%
a 100%). O que fica evidente nesta avaliação é a importância da inter-relação entre escolacomunidade-professor-aluno-conteúdos-realidade local.
Os itens Programas e/ou projetos dirigidos aos alunos, Articulação dos conteúdos e
sua relação com a realidade socioambiental e cultural, Maior inclusão social, Facilidade de
acesso a informação via internet, Expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, Facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer, Aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas, estímulo da família, estímulo docente e relação professoraluno, facilidade de deslocamento para a escola, merenda escolar e salas de aulas adequadas
foram avaliados como mito importante pelos entrevistados (variaram de 45,5% a 63,6%). O item,
acesso a fontes bibliográficas variadas foi considerado importante por 45,5% dos entrevistados. Na
classificação por importância fica notório que os itens considerados IMPORTANTES são condições
que complementam os itens considerados MUITO IMPORTANTE e que, devem serem trabalhos
mais intensamente para se tenha escola com mais qualidade tanto para os docentes como para os
discentes. Os itens Metodologia de ensino voltada para a memorização de conteúdos foi avaliado
como regular por 36,4% dos entrevistados.
Temas Transversais
Analogamente aos itens anteriores, foram avaliados os temas transversais ao ensino. A
maioria (63,6%) dos professores afirmam terem tido acesso a orientações oficiais para o ensino de
sua área/disciplina e dentre aqueles que receberam, a totalidade incorporam-nas nas suas aulas, as
ideias e sugestões apontadas por orientações oficiais para o ensino e a totalidade dos docentes
trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Os temas transversais mais utilizados são:
meio ambiente (25,0%), saúde (29,2%) e orientação sexual (20,8%). Estes temas são trabalhados
integrados aos conteúdos disciplinares da UFOPA e em parceria com outras disciplinas, sendo que
na escala de associação de densidade temos: ciências (29,6%), Geografia (22,2%) e história (22,2%).
Dentre os entrevistados, a totalidade afirmam não conhecer o projeto político pedagógico da
escola. A maioria (66,7%) dos entrevistados se sentem altamente motivados em participar de
eventos integradores que abordassem os seguintes temas na seguinte escala de prioridade: 1º) esporte
e lazer 2º) Doenças sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas e Cultura globalizada (hip
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hop, funk, grafite etc.); 3º) Violência (doméstica, escolar, gangues etc.); 4º) Profissão, emprego e
renda e Cultura regional (música, dança, festas, literatura etc.); 5º) Problemas ambientais globais
(aquecimento global, extinção de espécies etc.); 6º) violência sexual (pedofilia, exploração sexual,
etc); 7º) vestuário e veículos; 8º) profissão, renda e emprego, línguas locais (oriundas das famílias
tupi-guarani, jê, karib).
Infraestrutura de apoio pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio pedagógico existente na escola os professores
afirmaram existir sala de aula (40,7%), laboratório de informática (33,3), biblioteca/sala de leitura
(14,8%) e sala multimídia (11,1%) para seu uso cotidiano. Além dos espaços que já foram
assinalados, a natureza é utilizada para o desenvolvimento de práticas didáticas.
PLANO DE AÇÃO – PA
Este relatório tem por base a Pesquisa Socioambiental realizada na Comunidade e teve
como pressuposto a idealização do Projeto de Ação Educativa da comunidade como forma de
melhor a gestão administrativa e cultural visando, igualmente, uma gestão estratégica das
organizações e do fortalecimento da cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa, vislumbrou-se a importância de informar aos
moradores da comunidade sobre a importância da associação na organização e fortalecimento da
cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público alvo: a comunidade escolar; os pais e
familiares dos alunos da Escola Nossa Senhora de Nazaré e comunitários em geral. O referido
projeto teve como metodologia utilizada à pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários
sendo distribuídos aos respectivos participantes, que puderam responder a cinquenta e três (53)
perguntas sobre o determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa comunidade no que tange o acesso aos
serviços básicos de cidadania como: saneamento básico, educação, transporte, coleta de lixo,
segurança, abastecimento com água tratada e outros. Igualmente, ficou evidente a importância da
organização comunitária para a reivindicação e conquistas de todos esses serviços que, são direitos
constitucionais.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEIF SANTA ROSA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15010694
EMEIF SANTA ROSA
Ensino Fundamental
PRAINHA
BAIXO AMAZONAS
URBANO
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Nossa Senhora de Nazaré II, totalidade das pessoas questionadas
responderam que não existe coleta seletiva de lixo, com isso, o lixo é acondicionado em recipiente
aberto (55,9%) e o destino dos resíduos produzidos – de acordo com as respostas – é a queimada
(79,4%) ou jogado em terreno baldio/lixão (14,7%); apenas 17,6% dos entrevistados fazem
seleção/reaproveitamento do lixo que são usados no quintal como adubo (100 %).
Água: Os entrevistados afirmam que o abastecimento é feito pelo micro abastecimento
comunitário (poço) (58,8%) e 41,2% afirmam ser feito por meio de poço doméstico. Dentre os
entrevistados (44,1%) afirmam que a água é tratada e, as formas de tratamento utilizadas são: a
filtragem (37,5%) e a cloração (56,3%). Um dado preocupante é que 55,9 % afirmaram que a água
consumida não é tratada.
Esgoto: A totalidade dos entrevistados declararam não possuírem rede de esgoto, com
isso, os dejetos são despejados em fossa séptica (82,4%), a céu aberto (5,9%) e em sumidouro
(8,8%).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos que sabem ler e escrever, mas não
frequentou a escola (21,2%); seguido dos que possuem ensino fundamental incompleto (21,2%),
ensino fundamental completo (12,1%), ensino superior incompleto (18,2%) e dos que não sabem ler
ou escrever (15,2%); Todos os entrevistados que estudaram, frequentaram uma escola pública.
Outro dado de avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
52,9% consideram este item bom e 41,2% como regular.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: doenças respiratórias (14,3%), seguida por diarreia (10,2%), pelos problemas
ósseos e/ou de articulações (10,2%) e diabetes (10,2%). Deve-se ressaltar que a maioria dos
entrevistados afirmaram que não houve casos de doenças (28,6%).
As declarações mostram que 73,5% recorrem ao posto de saúde e 14,7% aos hospitais
públicos e 11,8% ao hospital privado.
Quanto ao atendimento de saúde, 47,1% dos entrevistados consideram regular e 38,2%
consideram bom. Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências e assistência social a
maioria declaram não existir. Entre os itens avaliados, o atendimento à saúde foi considerado o
mais importante para 82,4% dos entrevistados.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 85,3% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno (recibo de compra e venda – 96,8%); 14,7% não possuem. Questionados
sobre as características do terreno, a maioria dos entrevistados responderam que vivem em área de
terra firme. Já quando foram questionados se a casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente
outros, 61,8% dizem que a casa onde moram é própria e 29,4% afirmam ser de posse. A maioria
(55,9%) afirmam ser as casas feitas de madeira e 44,1% afirmam ser feitas de alvenaria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: a maioria anda de moto (33,8%), a pé (27,9%) e bicicleta (20,6%).
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação ao Abastecimento de água, 38,2% consideram
este serviço regular, 32,4% consideram este serviço bom.
Urbanização das ruas: Quanto à urbanização de ruas este foi avaliado como não
existente para 20,6% e 41,2% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que em 82,4% das respostas dos entrevistados confirmam
que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 11,8% responderam que um menor de 18 anos
trabalha e contribui com a renda familiar. Quanto à renda familiar, 38,2% recebem menos de 1
salário mínimo; 38,2% de 1 a 2 salários mínimos; 14,7% de 2 a 3 salários mínimos. A maioria dessa
renda é oriunda de emprego público (27,3%), outros trabalham como autônomo (15,2%), e
aposentadoria (27,3%).
Cultura e lazer
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Segurança pública: A maioria dos entrevistados, 44,1% avaliam este serviço como
regular e, 35,1% como ruim. Tais dados fornecem base para a inferência de que pode haver a
ocorrência de violência urbana na referida localidade. Os itens áreas de lazer/esportes,
programação cultural e limpeza de ruas e terrenos foram avaliados como não existentes por mais
de 94,0% dos entrevistados. Dentre estes itens o de segurança pública foi avaliado como o mais
importante por 88,2% dos entrevistados.

Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 85,3% disseram que sim, isso
chama atenção ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do local onde
vivem. Por outro lado, quando perguntados com que frequência a família participa de ações da
comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 50,0% responderam que participam às
vezes. E quando perguntados se participariam de projetos que beneficiariam sua comunidade, 70,6%
responderam que participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados os aspectos mais importantes são: atendimento à saúde
(82,4%), o abastecimento de água (94,1%), segurança pública (88,2%), qualidade do ar (55,9%) e
bibliotecas (32,4%).
Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre: áreas verdes,
arborização das ruas, praias e balneários, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os
seguintes: 55,9% consideram mais importantes a qualidade do ar.
PESQUISA E DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS – PEDEOP
Identificação e Vínculo
Na escola SANTA ROSA a maioria dos docentes entrevistados foram mulheres (66,7%).
A maioria na faixa etária variando de 31 a 40 anos (83,3%), sendo que 83,3% dos docentes são
concursados, tendo entre 06 a 10 anos. Os docentes lecionam nas séries iniciais do ensino
fundamental (100%), e não exercem outra atividade na escola (100,0%) e a apenas uma minoria
(20%) lecionam em outras escolas municipais.
Formação e Motivação
83,3% dos professores possuem graduação incompleta. 100% licenciatura plena, em
relação à instituição onde realizaram a graduação 83,3% cursaram em Instituições Públicas federais
e de forma presencial. Quanto à formação continuada ou capacitação didática, a maioria (83,3%)
respondeu ter participado de cursos de capacitação em instituição publica federal e de forma
presencial e a maioria consideraram adequados (100%) os conhecimentos teóricos e práticos aos
programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores opinaram sobre as principais razões limitantes
ao seu aprimoramento/atualização profissional. Neste quesito foram apresentadas razões específicas
e estes apontavam a sua importância que variavam de MUITO IMPORTANTE, IMPORTANTE,
REGULAR, POUCO IMPORTANTE. As avaliações dos itens são apresentadas abaixo:
1º) Falta de tempo em função de composição de carga horária em duas ou mais
escolas, foi considerado pouco importante por 50% dos entrevistados. 2º) Falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola 50% importante. 3º) Falta de compromisso institucional com a
formação docente, foi considerado muito importante para 50% dos entrevistados. 4º) Falta de
vontade e motivação pessoal, foi avaliado como muito importante para 50%. 5º) Falta de
programas de incentivos por parte das Secretarias de Educação, foi avaliada como muito
importante e regular por 66,7% dos entrevistados. Este resultado corrobora com a avaliação do item
4, indicando que, provavelmente, uma atuação mais próxima e continua aos docentes estimularia
mais a busca por atualização/aprimoramento profissional. 6º) Falta de mecanismos de cobrança,
especialmente por parte do estado e município, foi avaliado como muito importante por 66,7%
dos entrevistados. 7º) Falta de possibilidades operacionais em função da distância física foi
considerada como importante por 50% dos entrevistados. 8º) Falta de recursos financeiros, foi
avaliado como muito importante para 66,7% dos entrevistados.
Similarmente ao quesito anterior, em escala de importância os professores opinaram sobre
as principais razões que estimulam sua busca pelo aprimoramento/atualização profissional: Os itens
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interesse pessoal, incentivo por parte da Secretaria de Educação, melhoria do desempenho
profissional, melhoria de função/salário da escola, Ofertas de equipamentos de apoio
(computador, internet, kit de formação, etc), ofertas de eventos em sua área de interesse,
Temáticas novas e/ou diversificadas e Meio ambiente e Relações humanas foram avaliados como
muito importante e importante pela maioria (variaram de 50,0 a 100,0%) dos entrevistados.
Similarmente ao quesito anterior, em escala de importância os professores opinaram sobre
as principais razões que estimulam sua busca pelo aprimoramento/atualização profissional: Os itens
Recursos didáticos para implementar práticas, inclusive laboratórios, tempo destinado à
disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos, melhores salários, interesse dos
alunos, bom desempenho dos alunos, qualificação e atualização em conteúdos específicos,
Número adequado de alunos em sala de aula, diálogos com outros professores sobre questões
da disciplina, salas de aulas adequadas , trabalhar em um só local, articulação entre alunos,
professores e gestores e Possibilidade de assumir cargos administrativos foram avaliados como
muito importante e importante pela maioria (variaram de 50 a 100,0%) dos entrevistados. e regular
por 42,9% dos entrevistados.
Quanto aos fatores que motivam o aluno: os itens Convívio social, Programas e/ou
projetos dirigidos aos alunos, Metodologia de ensino voltada para a memorização de
conteúdos, Articulação dos conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental e cultural,
Integração dos espaços de cidadania Escola-Comunidade, Maior inclusão social, Facilidade de
acesso a informação via internet, Expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar, Facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer, Acesso a fontes
bibliográficas variadas, Estímulo da família, Estímulo docente e relação professor-aluno,
facilidade de deslocamento para a escola, merenda escolar, Aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas e Salas de aula adequadas foram os itens avaliados com
muitos importantes e importantes pelos entrevistados (variaram de 66,7% a 50% respectivamente).
Temas Transversais
Analogamente aos itens anteriores, foram avaliados os temas transversais ao ensino.
66,7% dos professores afirmam terem acesso a orientações oficiais para o ensino de sua
área/disciplina, 100% dos entrevistados afirmam que incorporam-nas nas suas aulas, as ideias e
sugestões apontadas por orientações oficiais para o ensino, sendo que estes docentes trabalham
algum tema transversal em sua disciplina. Os temas transversais mais utilizados são: meio
ambiente (31,6%), saúde (26,6%), e pluridade cultural (21,1%). Estes temas são trabalhados
integrados aos conteúdos disciplinares. Dentre os entrevistados, a maioria (83,3%) afirmam não
conhecer o projeto político pedagógico da escola. A maioria (66,7%) dos entrevistados se sentem
altamente motivados em participar de eventos integradores que abordassem os seguintes temas na
seguinte escala de prioridade: 1º) Saúde (doenças crônicas, câncer, etc) 2º) Doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas; 3º) Profissão, emprego e renda 4º) Cultura globalizada (hip
hop, funk, grafite etc.); 5º) Bem estar social (família, religião, preconceitos etc.)
Relacionado à infraestrutura de apoio pedagógico existente na escola os professores
afirmaram existir sala de aula (50%) e laboratório de informática (41,7%) para seu uso cotidiano.
Além dos espaços que já foram assinalados, a natureza é utilizada para o desenvolvimento de
práticas didáticas. Os computadores do laboratório de informáticas não estão conectados à internet
para a maioria dos entrevistados (83,3%).
PLANO DE AÇÃO – PA
Este relatório tem por base a Pesquisa Socioambiental. Tendo como pressuposto a
idealização do Projeto de Ação Educativa da comunidade como forma de melhor a gestão
administrativa e cultural visando, igualmente, uma gestão estratégica das organizações e do
fortalecimento da cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa, vislumbrou-se a importância de informar aos
moradores da comunidade Santa Maria do Uruará sobre a importância da associação na organização
e fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público alvo: a comunidade escolar; os pais e
familiares dos alunos da Escola Santa Rosa e comunitários em geral. O referido projeto teve como
metodologia utilizada à pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários sendo distribuídos
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aos respectivos participantes, que puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre o
determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa comunidade no que tange o acesso aos
serviços básicos de cidadania como: saneamento básico, educação, transporte, coleta de lixo,
segurança, abastecimento com água tratada e outros. Igualmente, ficou evidente a importância da
organização comunitária para a reivindicação e conquistas de todos esses serviços que, são direitos
constitucionais.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF JOSE ALFREDO SILVA HAGE
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15096742
EMEF JOSE ALFREDO SILVA HAGE
Ensino Fundamental
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola, quanto a coleta de lixo, 27,8% consideram ser boa; 30,9% dizem ser
regular; 29,1% responderam ser ruim; 11,3% dizem não existir e 0,9% não souberam responder.
Quanto ao destino do lixo produzido e não coletados: 3,9% enterram o lixo; 40,9% queimam; para
50,4% é coletado por serviço de limpeza (gari); 3,5% é recolhido por caçamba de lixo; 1,3% é
jogado em terreno baldio/lixão.
Água: Neste quesito, as respostas apontam que o abastecimento é feito por meio da rede
geral de distribuição (92,2%); por microssistemas de abastecimento comunitário/poço artesiano
(5,7%) e poço doméstico (2,2%). Para 86,1% dos entrevistados recebem água tratada; 11,7%
recebem água sem tratamento e 2,2% não souberam responder. Dos entrevistados, 41,9% fervem a
água; 5,1% não fervem a água; 53% utilizam a cloração.
Esgoto: Quando questionados sobre a rede de esgoto as respostas foram as seguintes: bom
(15,7%); regular (10%); 7,4% (ruim); não existe (61,7%); não sabe (5,2%). Quando questionados
sobre o destino do esgoto do banheiro ou sanitário as repostas foram as seguintes: rede geral (2,2%);
fossa séptica (63,5%); sumidouro (10,4%); a céu aberto/vala (23,5%); rio/canal/valão (0,4%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 3% não sabe ler/escrever; 36,5% possui o ensino fundamental
incompleto 16,1% possui o ensino fundamental completo e 12,2% possuem o ensino médio
incompleto; 21,3% possuem o ensino médio completo; 3% possuem o ensino superior incompleto e
7,8% possuem o ensino superior incompleto.
Outro dado de avaliação foi a qualidade do ensino, mostraram que 60% consideraram-no
bom; 37,4% consideram este item regular; 0,4% considera ruim; 1,3% dizem não existir e 0,9%
julgam ruim.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: dengue (4,9%); verminoses (2,1%); doenças respiratórias (6,3%); hepatite (5,2%);
Diarréia (16,7%); outras viroses (13,6%); hanseníase (0,3%); problemas de pele (0,7%); problemas
de coração (1,4%); problemas ósseos e/ou articulação (0,3%); diabetes (2,1%); câncer (0,3%); outros
(1%) e 44,9% disseram não haver casos de doença.
As declarações mostram que 29,1% recorrem a postos de saúde; 69,6% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 0,9% utilizam o hospital privado; 0,4% recorrem a outros
tipos de atendimentos.
Quanto ao atendimento de saúde, 61,7% consideram bom; 28,7% consideram regular;
8,7% dizem ser ruim; 0,4% dizem não existir; 0,4% não souberam responder. Em relação ao
atendimento aos portadores de deficiências, 19,6% consideram o atendimento bom; 43,5%
consideram o atendimento regular; 15,2% julgam ser ruim; 7,8% não existem; 13,9% não sabem.
Quando questionados sobre a assistência social, 47,4% dos entrevistados testemunharam
ser boa; 30,4% dizem ser regular; 10,4% julgam ser ruim e 4,3% dizem não existir; 7,4% não
souberam responder.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 55,3% dos entrevistados não possuem documento
de propriedade do terreno; 42,6% possuem, 2,1% não souberam responder. Fica evidente a falta de
formalidade na maioria das respostas nesse aspecto questionado. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem em área de terra firme e
nenhum em áreas inundáveis. Já quando foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 93,6% dizem que a casa onde moram é própria e 6,4% dizem que sua
residência é cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: a maioria usa carroça/carro de boi (12,6%); 12,6% andam a pé; 11,8% usam carro; 10,9%
andam de ônibus; 10,1% andam de bicicleta; 10,1% utilizam moto táxi; 9,5% moto; 9,2%
canoa/bajara; 8,6% barco/balsa/lancha e 4,6% utilizam cavalo/jegue/mula.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem 27,4% responderam
ser bom; 49,6% dizem ser regular; 20,9% consideram ruim; 2,2% dizem não existir.
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Urbanização das ruas: 6,5% consideram bom; 48,3% julgam ser regular; 29,1%
consideram ruim; 13% dizem não existir e 3% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que em 76,7% das respostas dos entrevistados confirmam
que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 12,8% responderam que 1 apenas trabalha; 7,8% dos
questionados disseram que dois menores trabalham e 2,7% responderam que três ou mais menores
contribuem com a renda familiar. Quanto à renda familiar, 5,7% não possuem renda; 33,9%%
recebem menos de 1 salário mínimo; 45,2% recebem de 1 a 2 salários mínimos; 10,9% recebem
mais de 2 a 3 salários mínimos; 3,5% recebem mais de 3 a 5 salários mínimos mensais e 0,9%
recebem mais de 5 salários mínimos mensais.
Cultura e lazer
Segurança pública: Neste item, quando questionados a respeito da segurança em locais
públicos, dos entrevistados, 12,6% consideram bom; 53,5% consideram regular; 23,5% consideram
ruim; 6,5% dizem não existir e 3,9% não souberam responder.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 87% disseram que sim e
12,6% dizem que gostam parcialmente; 0,4% não gostam do local onde vivem. Fica evidente que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência a família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 59,6% dizem que nunca participam; 31,6% participam as vezes e
9,1% participam na maioria das vezes. E quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade: 80,4%, sim; 7,8%, não e 11,7% talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (79,3%) o aspecto mais importante é o atendimento a
saúde; 4,8% consideram o atendimento ao portador de deficiência; 1,3% consideram a assistência
social; 2,6% consideram creches; 10,4% a qualidade de ensino e 2,6% consideram a qualificação
profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 11,3% consideram áreas
de lazer/esportes; 0,4% programação cultural; 15,2% limpeza de ruas e terrenos; 73% segurança
pública. Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre: áreas
ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os
seguintes: 50,4% consideram áreas verdes; 12,6% a arborização de ruas; 0,9% praias/balneários;
3,5% rios e lagos; 32,6% a qualidade do ar.

PESQUISA E DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS – PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nestas escolas a maioria dos docentes são mulheres (70,6%), na faixa etária variando entre
31 a 40 anos (64,7%), sendo que todos são concursados, apresentando entre 6 a 10 anos trabalhando
a partir de concurso, lecionam nas séries iniciais do ensino fundamental (100%) atuam em turmas
multisseriadas e não exercem outra atividade na escola e nem lecionam em outras escolas.
Formação e Motivação
A maioria dos professores cursou uma graduação (58,8%), sendo que todos cursaram
licenciatura plena. Em relação à instituição 25% cursaram em Universidades Federais, 75% em
instituições privadas e de forma presencial. Quanto à formação continuada, 100% responderam não
ter participado de cursos de capacitação em instituição pública municipal de forma presencial e
consideraram adequados (64,7%) os programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores opinaram como as principais razões limitantes
ao seu aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de recursos financeiros (41,2% importante);
2º) falta de mecanismos de cobrança, especialmente por parte do estado e município (47,1%
importante), falta de possibilidades operacionais em função da distância física (52,9% importante),
falta de comunicação e divulgação dos cursos na escola (58,8% importante) , falta de compromisso
institucional com a formação docente (41,2% muito importante), falta de vontade e motivação
pessoal (35,3% importante), falta de programas de incentivos por parte das secretarias de educação
(58,8% muito importante); 4º) falta de possibilidades operacionais em função da distância (71,4%
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muito importante), falta de tempo em função de composição de carga horária em duas ou mais
escolas (41,2% importante).
Em escala de importância os professores opinaram como as principais razões que
estimulam sua busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º) oferta de equipamentos de
apoio: computador, internet, kits de formação, etc. (88,2% muito importante); 2º) oferta de eventos
(cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área de interesse (52,9% importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola (76,5% muito importante), temáticas novas e/ou diversificadas (47,1%
muito importante), interesse pessoal (76,5% muito importante), melhoria do desempenho
profissional (76,5% muito importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de Educação (52,9%
muito importante). A totalidade dos docentes desejam a oferta de cursos, sendo que a maioria (25%)
indicaram o curso sobre Braile.
Quanto aos fatores que motivam o professor segue a escala de importância: 1º) Interesse
dos alunos (76,5% muito importante), qualificação e atualização de conteúdos específicos (52,9%
muito importante), número adequado de alunos em sala de aula (88,2% muito importante), (40%
muito importante); 2º) Recursos didáticos para implementar práticas, inclusive laboratório (76,5%
muito importante), tempo destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos
(52,9% muito importante), melhores salários (82,4% muito importante, salas de aula adequadas
(90% importante), trabalhar em um só local (58,8% muito importante),articulação entre alunos,
professores e gestores (52,9% muito importante), bom desempenho dos alunos (100% muito
importante), possibilidade de assumir cargos administrativos (29,4% indiferente), atuação em
processo de gestão participativa (58,8% importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue a escala de importância: 1º) Articulação
dos conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental e cultural (70,6% importante),
expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação escolar (76,5% muito importante),
estímulo da família (94,1% muito importante), estímulo docente e relação professor-aluno (70,6%
muito importante), merenda escolar (70,6% muito importante), salas de aula adequadas (82,4%
muito importante); 2º) convívio social (58,8% muito importante), programas e/ou projetos dirigidos
aos alunos (52,9% importante), metodologia de ensino voltada para a memorização do conteúdo
(52,9% muito importante), integração dos espaços de cidadania escola-comunidade (52,9% muito
importante), maior inclusão social (52,9% muito importante), facilidade de acesso a informação via
internet (41,2% importante), facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer (76,5%
importante), aprendizado por meio de atividades lúdicas e participativas (58,8% muito importante),
acesso a fontes bibliográficas variadas (47,1% muito importante, importante), facilidade de
deslocamento para a escola (52,9% importante).
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua abordagem, 87,5% dos professores afirmam
ter recebido orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e aqueles que receberam-nas
incorporam em suas aulas e trabalham algum tema transversal em sua disciplina. São trabalhados
integrados aos conteúdos disciplinares, em parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Ciências (38,7%). Os professores afirmaram não trabalhar temas
transversais em parceria com outras instituições. 93,3% dos entrevistados alegou conhecer o projeto
político pedagógico da escola, e dizem (93,3%) que ele contempla os temas transversais. 100%
sentem-se motivados em participar desses eventos, e a maioria dos alunos estariam altamente
motivados a participar (52,9% alta), principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º) Violência
(doméstica, escolar, gangues, etc) (47,1% regular) 2º) meio ambiente da região (floresta amazônica,
biodiversidade) (42,9% regular), problemas ambientais locais (desmatamento, enchentes, lixo,
endemias, etc) (41,2% regular), problemas ambientais globais (41,2% regular), cultura regional
(música, dança, festas, literatura, etc) (64,7% alto), saúde do corpo e saúde mental (41,2% muito
alto), bem estar social (família, religião, preconceitos, etc) (35,3% regular); 3º) doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (41,2% regular); 4º) Saúde (doenças crônicas, câncer,
diabetes, hipertensão, etc) (35,3% baixo); 5º)questões étnicas (indígenas, quilombolas, etc) (41,2%
regular); 6º) violência sexual (pedofilia, exploração sexual, etc) (58,8% regular), equipamentos
tecnológicos e eletrônicos (47,1% muito alto), cultura globalizada (hip hop, funk, grafite, etc),
(29,4% regular); 7º) vestuário e veículos (41,2% regular); 8º) profissão, renda e emprego (64,7%),
línguas locais (oriundas das famílias tupi-guarani, jê, karib) (35,3% médio). No contexto escolacomunidade os principais temas mencionados como importantes para serem trabalhados
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transversalmente foram: ética (11,1%), meio ambiente (29,6%), orientação sexual (7,4%),
pluralidade cultural (18,5%), saúde (29,6%).
Infraestrutura de apoio pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio pedagógico existente na escola os professores
afirmaram existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso cotidiano. A maioria (40,5%)
alegaram usar costumeiramente as salas de aula. Como não existe outros espaços como: laboratórios,
sala multimídia, as questões referentes a esses itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e comunicação e não utilizam recursos de
informática e da internet como apoio às atividades de sua disciplinas. Não há captação de projetos
pela escola, não há materiais audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos de
capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio didático e por conta disso, nunca usaram
materiais audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores produzem seu próprio material
didático com recursos disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais, etc).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a maioria afirmou que o seu acerco
bibliográfico não é adequado (64,7%)A maior parte (57,1%) afirmou que os alunos utilizam a
biblioteca como apoio aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores afirmaram (94,1%) serem recebidos via
Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que Secretaria municipal e estadual escolhe estes
livros (58,8%), e são utilizados pelos professores (57,1%). Além destes, outros livros são utilizados
pelos docentes no preparo das atividades de ensino e eventos escolares (43,8%) e que têm como
critério principal empregado para a adequação dos conteúdos (23,1%). O fato de contribuírem
parcialmente (52,9%) para o alcance dos objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam (60%) a
metodologia de ensino centrada na memorização, e oferecerem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos (64,7%), mas, são parcialmente ricos em relação ao conteúdo
e a apresentação (64,7%), privilegiam conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos
práticos (70,6%) e estão parcialmente defasados em relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem (41,2%), muito embora, estimulem parcialmente a multidisciplinaridade (58,8%).
Os livros didáticos constituem fonte principal de leitura e informação para o aluno (64,7%)
e, desta forma, oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos (58,8%) e
incentivam a busca por novas informações e conhecimentos (47,1%), aprofundando os conteúdos
trabalhados em sala de aula (47,1%), não contemplam a realidade e os elementos culturais locais
(58,8%), e, estão parcialmente adequados às orientações curriculares oficiais (82,4%).
PLANO DE AÇÃO – PA
Para a realização do Plano de Ação do Projeto Agenda Cidadã diante da problemática
detectada na Pesquisa Socioambiental realizada nos bairros de São Sebastião e Açaizal, fez-se uma
parceria com a Escola Santa Rosa, pois a mesma estava realizando, no mesmo período, um projeto
semelhante ao que pretendia-se fazer, sobre o Meio Ambiente. Após reuniões deliberou-se pela
mobilização das comunidades envolvidas, tendo como ideia principal fazer uma grande caminhada
ecológica onde reunissem discentes e docentes das escolas José Alfredo Silva Hage e Santa Rosa,
assim como a sociedade em geral.
No dia 28 de maio de 2013 às 9:00 h, alunos e professores das escolas acima citadas
decidiram como seria a feita a caminhada. Foram colocadas e acatadas as seguintes propostas para a
organização do evento: a caminhada seria dividida em dois grupos sendo identificados com cores
diferentes e os mesmos deveriam levar balões, cartazes e faixas com frases referentes o tema
abordado, com a participação da Banda Marcial da Escola Santa Rosa, assim como, cada equipe
apresentaria um mascote, vestidos com roupas de materiais reciclados, também foi decidido o trajeto
a ser percorrido e data para a realização da mobilização, e que logo após a caminhada fosse realizada
uma gincana entre as equipes.
No dia 05 de junho de 2013 às 15:30 horas, a concentração foi em frente e Escola Santa
Rosa que está localizada na Rua Barão do Rio Branco, s/nº no Centro da cidade, onde reuniram algo
em torno de 500 pessoas, envolvendo alunos, professores e moradores de todos os bairros da cidade,
saiu-se em uma grande caminhada com cartazes e faixas, alunos vestidos com roupas das cores de
suas equipes, caminharam com muita animação, acompanhados com a grande batucada da Banda
Marcial.
Assim, foram percorridas muitas ruas da cidade, com o objetivo de chamar a atenção da
população e na tentativa de sensibilizar as comunidades onde foram realizadas as pesquisas, bem
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como a sociedade em geral, visto que, o problema de coleta de lixo não é um problema de um ou
dois bairros, mas, sim de todo o município.
Com a participação em massa de crianças, jovens e adultos na caminhada nos certifica-se
que a população em geral se preocupa com as diversas problemáticas do meio ambiente e dessa
maneira juntos procuram soluções para melhorar suas qualidades de vida.
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
Neste relatório pretendeu-se discutir a importância do resgate da memória da escola
Ayrton Senna, localizado na comunidade Nova Esperança do Trirá, município de Prainha, devido já
haver uma necessidade de se conhecer a nossa história para que a comunidade em termo possa ter
uma identidade organizacional. A Associação da feira artesanal da comunidade é uma destas
entidades que tem como objetivo discutir e promover, numa perspectiva local, a organização como
função administrativa e cultural para uma gestão estratégica das organizações e do fortalecimento da
cidadania.
Como associação é voltada ao desenvolvimento da comunidade, já possui um projeto de
pesquisa da história da mesma. Com isso os participantes deste grupo realizaram uma minuciosa
pesquisa na comunidade da região no que se refere ao seu histórico. E ainda qual seria o profissional
qualificado para atuar junto à comunidade no desempenho do resgate da memória da feira artesanal,
que é uma das mais importantes manifestações culturais, pois permite a identificação de um grupo
dentro de um determinado espaço geográfico.
Com o RM da feira artesanal, pretende-se valorizar a atividade artesanal local,
incentivando a população a colocar em prática os conhecimentos transmitidos ao longo de gerações.
Dessa forma, permitir o desenvolvimento econômico e a manutenção de identidade histórico-cultural
da comunidade. O RM envolveu a participação de pessoas que dominam técnicas em atividades
como: pintura, bordados, crochê e fabricação de cestos e demais atividades.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Ayrton Senna, 100% das pessoas questionadas responderam não usufruir
da coleta de lixo, com isso, o destino dos resíduos produzidos e não coletados – de acordo com as
respostas – é a queimada (100%).
Água: As respostas deixaram claro que o abastecimento é não feito por rede geral de
abastecimento e sim por poço doméstico (100%). Dos entrevistados, 15,6% declaram que a água é
tratada e 84,4% declaram que ela não é tratada, as formas de tratamento utilizadas são: filtragem
(85,7%) e a cloração (14,3%).
Esgoto: A totalidade dos entrevistados declararam não possuíam rede de esgoto e que
destinam os dejetos a céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos que sabem ler/escrever, mas nunca
frequentaram escola (52,3%), seguida dos que possuem ensino fundamental incompleto (36,4%); os
que possuem ensino médio incompleto correspondem a 4,5%; os que possuem ensino superior
incompleto são 4,5%; os que possuem o ensino médio completo 2,3% e os que não sabem ler e
escrever correspondem a 2,3%.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: verminoses (28,3%), seguida por viroses com 23,9% dos casos; diarreia (19,6%);
dengue (8,7%); problemas de coração (3,3%); diabetes (2,2%) e hepatite (1,1%).
Os entrevistados declararam (53,3%) que recorrem a postos de saúde para seu atendimento
e 46,7% recorrem a hospitais públicos. Quanto aos atendimentos de saúde, 100% dos entrevistados
consideram como bom. Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências, 100% dos
entrevistados declararam ser inexistente.
Quando questionados sobre a assistência social, 100% dos entrevistados declararam não
existir. Outro dado de avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que 100%
consideraram bom.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 100% dos entrevistados possuem documento de
propriedade do terreno. Questionados sobre as características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando foram questionados se a casa onde moram
era própria, cedida, alugada, dente outros, 100% afirmaram que a casa era própria e que a mesma foi
conseguida por meio de posse.
Transporte
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Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: 35,7% usam bicicleta; 30,6% usam moto; 16,3% utilizam carroça/carro de boi; 8,2% utilizam
carro; 6,1% usam cavalo/jegue/mula e 3,1% utilizam canoa/bajara.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem, 100% relatam que
o abastecimento de água é bom.
Urbanização das ruas: Quanto à urbanização das ruas, 100% dos entrevistados disseram
que não existe urbanização das ruas.
Desenvolvimento econômico e social (geração de emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que 75,6% dos entrevistados confirmaram que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 20% responderam que 1 apenas trabalha e 4,4% dos questionados
disseram que dois menores trabalham. Quanto à renda familiar, 73,3% recebem menos de 1 salário
mínimo; 15,6% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos; 8,9% de 2 a 3 salários mínimos e 2,2%
não possuem renda.
Cultura e lazer
Segurança pública: Neste item a maioria dos entrevistados (68,6%) consideram a
segurança pública boa; 28,6% julgam regular e 2,9% ruim.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 100% disseram que sim. Esta
afirmação chama atenção pelo fato de que apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do
local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com que frequência a família participa de
ações da comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 93,3% responderam que
participam às vezes, 4,4% nunca participam das atividades e 2,2% participa na maioria das vezes. E
quando perguntados se participariam de projetos que beneficiariam sua comunidade, 79,5%
participariam, 15,9% não participariam e 4,5% talvez participassem.
Visão compartilhada de futuro
Para a totalidade dos entrevistados (100%) o aspecto mais importante é o atendimento à
saúde. Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 100% consideram a
segurança pública. Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre:
áreas ambientais, arborização das ruas, praias/balneários, rios e lagos e qualidade do ar. Os
resultados foram os seguintes: 100% consideram mais importante a qualidade do ar.
PESQUISA E DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS – PEDEOP
Identificação e Vínculo
Nesta escola a maioria dos docentes são mulheres (66,7%) de faixa etária variando entre
31 a 40 anos, sendo que a maioria é contratada (66,7%), lecionam nas séries iniciais do ensino
fundamental (100%) atuam em turmas multisseriadas e não exercem outra atividade na escola e nem
lecionam em outras escolas.
Formação e Motivação
A maioria dos professores cursou uma graduação (66,7%), sendo a totalidade (100%)
cursou licenciatura plena. Em relação à instituição 50% cursaram em Universidades Federais, 50%
em instituições privadas e de forma presencial. Quanto à formação continuada, 66,7% responderam
ter participado de cursos de capacitação em instituição pública municipal de forma presencial e
consideraram adequados (100%) os programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores opinaram como as principais razões limitantes
ao seu aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de recursos financeiros (para 100% é muito
importante); 2º) falta de mecanismos de cobrança, especialmente por parte do estado e município,
falta de possibilidades operacionais em função da distância física (66,7% muito importante); 3º)falta
de comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de compromisso institucional com a
formação docente, falta de vontade e motivação pessoal, falta de programas de incentivos por parte
das secretarias de educação (100% muito importante ou importante e indiferente); 4º) falta de
possibilidades operacionais em função da distância, falta de tempo em função de composição de
carga horária em duas ou mais escolas (66,7% muito importante).
Em escala de importância os professores opinaram como as principais razões que
estimulam sua busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º) oferta de equipamentos de
apoio: computador, internet, kits de formação, etc. (100% muito importante); 2º) oferta de eventos
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(cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área de interesse (100% importante); 3º) Melhoria de
função/salário na escola, temáticas novas e/ou diversificadas, interesse pessoal, melhoria do
desempenho profissional (50% muito importante ou importante); 4º) Incentivo por parte da
Secretaria de Educação (50% muito importante e 50% regular).
Quanto aos fatores que motivam o professor segue a escala de importância: 1º) Interesse
dos alunos, qualificação e atualização de conteúdos específicos, número adequado de alunos em sala
de aula, (100% muito importante); 2º) Recursos didáticos para implementar práticas, inclusive
laboratório, tempo destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos, melhores
salários, salas de aula adequadas, trabalhar em um só local, articulação entre alunos, professores e
gestores, bom desempenho dos alunos, possibilidade de assumir cargos administrativos, atuação em
processo de gestão participativa (100% muito importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue a escala de importância: 1º) Articulação
dos conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental e cultural, expectativa de melhoria de
vida e trabalho com a formação escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação professoraluno, merenda escolar, salas de aula adequadas (100% muito importante); 2º) convívio social,
programas e/ou projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino voltada para a memorização do
conteúdo, integração dos espaços de cidadania escola-comunidade, maior inclusão social, facilidade
de acesso a informação via internet, facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer,
aprendizado por meio de atividades lúdicas e participativas, acesso a fontes bibliográficas variadas,
facilidade de deslocamento para a escola (100% muito importante).
Temas Transversais
No que tange aos temas transversais e sua abordagem, 100% dos professores afirmam
não ter recebido orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e aqueles que receberamnas incorporam em suas aulas e trabalham algum tema transversal em sua disciplina. São trabalhados
integrados aos conteúdos disciplinares, em parceria com outras disciplinas, sendo que na escala de
associação de densidade temos: Ciências (100%). Os professores afirmaram não trabalhar temas
transversais em parceria com outras instituições. O curioso é que todos os entrevistados alegou
desconhecer o projeto político pedagógico da escola, e por conta disso, não sabem se ele contempla
os temas transversais. Todos sentem-se motivados em participar desses eventos, e a maioria dos
alunos estariam altamente motivados a participar (100% muito alta), principalmente na seguinte
escala de prioridade: 1º) Violência (doméstica, escolar, gangues, etc) (66,7% importante)2º) meio
ambiente da região (floresta amazônica, biodiversidade), problemas ambientais locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc), problemas ambientais globais, cultura regional
(música, dança, festas, literatura, etc), saúde do corpo e saúde mental, bem estar social (família,
religião, preconceitos, etc), (50% muito importante ou importante); 3º) doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (66,7% muito importante); 4º) Saúde (doenças crônicas,
câncer, diabetes, hipertensão, etc) (100% muito importante); 5º)questões étnicas (indígenas,
quilombolas, etc) (66,7% importante); 6º) violência sexual (pedofilia, exploração sexual, etc),
equipamentos tecnológicos e eletrônicos, cultura globalizada (hip hop, funk, grafite, etc), (66,7%
muito importante); 7º) vestuário e veículos (66,7% importante); 8º) profissão, renda e emprego,
línguas locais (oriundas das famílias tupi-guarani, jê, karib) (66,7% importante). No contexto escolacomunidade os principais temas mencionados como importantes para serem trabalhados
transversalmente foram: cultura, meio ambiente, cultura regional, pluralidade cultural (66,7% cada).
Infraestrutura de apoio pedagógico
Relacionado à infraestrutura de apoio pedagógico existente na escola os professores
afirmaram existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso cotidiano. A maioria (75%) alegaram
usar costumeiramente as salas de aula. Como não existe outros espaços como: laboratórios, sala
multimídia, as questões referentes a esses itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e comunicação e não utilizam recursos de
informática e da internet como apoio às atividades de sua disciplinas. Não há captação de projetos
pela escola, não há materiais audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos de
capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio didático e por conta disso, nunca usaram
materiais audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores produzem seu próprio material
didático com recursos disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais, etc).
Com relação à biblioteca e sala de leitura a maioria afirmou que o seu acerco
bibliográfico não é adequado (100%), composto principalmente de: livros didáticos (100%). A maior
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parte (66,7%) afirmou que os alunos não utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de sua
disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores afirmaram (100%) categoricamente
serem recebidos via Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que não sabem que escolhe
estes livros, e são utilizados pelos professores (100%). Além destes, outros livros são utilizados
pelos docentes no preparo das atividades de ensino e eventos escolares (100%) e que têm como
critério principal empregado para a adequação dos conteúdos (42,9%). O fato de contribuírem
parcialmente (66,7%) para o alcance dos objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam em sua
maioria (66,7%) a metodologia de ensino centrada na memorização e oferecerem questões
problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos (33.3%), mas, não são ricos em relação
ao conteúdo e a apresentação (66,7%), privilegiam conhecimentos teóricos em relação aos
conhecimentos práticos (66,7%) e estão defasados em relação à dinâmica dos processos de ensino e
aprendizagem (66,7%), muito embora, estimulem a multidisciplinaridade (33,3%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e informação para o aluno (66,7%) e, desta
forma, oferecem parcialmente estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos (66,7%) e
incentivam a busca por novas informações e conhecimentos (66,7%), aprofundando parcialmente os
conteúdos trabalhados em sala de aula (66,7%), contemplam a realidade e os elementos culturais
locais (66,7%), e, estão parcialmente adequados às orientações curriculares oficiais (66,7%).
PLANO DE AÇÃO – PA
Este relatório tem por base a Pesquisa Socioambiental realizada na Comunidade de Nova
Esperança, localizada na Zona Rural do município de Prainha-Pará. Tendo como pressuposto a
idealização do Projeto de Ação Educativa com o tema A Associação da feira artesanal da
comunidade como função administrativa e cultural para uma gestão estratégica das organizações e
do fortalecimento da cidadania.
Sendo assim, a partir da referida pesquisa, vislumbrou-se a importância de informar aos
moradores da comunidade de Nova esperança sobre a importância da associação na organização e
fortalecimento da cidadania.
O Projeto de Ação Educativa teve como público alvo: a comunidade escolar; os pais e
familiares dos alunos da Escola Ayrton Senna e comunitários em geral. O referido projeto teve como
metodologia utilizada à pesquisa quantitativa, com a aplicação de questionários sendo distribuídos
aos respectivos participantes, que puderam responder a cinquenta e três (53) perguntas sobre o
determinado contexto socioambiental.
Dessa maneira, ficou evidente a carência dessa comunidade no que tange o acesso aos
serviços básicos de cidadania como: saneamento básico, educação, transporte, coleta de lixo e
outros. Igualmente, ficou evidente a importância da organização comunitária para a reivindicação e
conquistas de todos esses serviços que, são direitos constitucionais.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola, 100% dos entrevistados dizem que a coleta de lixo é regular. Em relação
ao destino do lixo produzido e não coletado, as respostas foram: 34,4% disseram que o lixo é
queimado; 65,6% disseram que o lixo é despejado em caçamba de lixo.
Água: De acordo com as respostas, 78,3% utilizam o micro abastecimento comunitário
como principal meio de abastecimento; 10,6% das pessoas recebem água de poço doméstico; 11,1%
utilizam o carro pipa; 29,6% bebem água filtrada; 5,3% fervem a água; 9,5% utilizam a cloração;
44,4% recebem água sem tratamento e 8,5% recebem água por outros meios de abastecimento; 2,6%
não souberam responder.
Esgoto: 98,2% dos entrevistados declararam não possuir rede de esgoto e 1,8% não
souberam responder. 100% dos entrevistados despejam o esgoto na fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade: 10,7% não sabem ler/escrever; 7,1% sabem ler/escrever, mas não
frequentaram escola; 10,1% possuem o ensino fundamental incompleto; 10,7% possuem o ensino
fundamental completo e 13% possuem o ensino médio incompleto; 14,2% possuem o ensino médio
completo; 18,3% possuem o ensino superior incompleto; 14,8% ensino superior completo; 1,2%
responderam outros.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostraram que, nos últimos 12 meses, as doenças de maior
ocorrência foram: dengue (34,7%); verminoses (15,6%); doenças respiratórias (7,8%); leptospirose
(1,2%); diarreia (16,2%); outras viroses (13,2%); diabetes (1,8%); câncer (3%); doenças mentais
(2,4%); malária (2,4%); febre amarela (0,6%); outros (1,2%).
As declarações mostraram que 2,9% das pessoas recorrem ao posto de saúde;; 82,5%
recorrem aos hospitais públicos; 9,9% recorrem a farmácias; 4,1% recorrem a agentes comunitários
de saúde; e apenas 0,6%, a médico do plano de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 40% dizem ser bom; 32,3% consideram regular; 15,4%
dizem que não existe esse atendimento na comunidade e 12,3% não souberam responder. Em relação
ao atendimento aos portadores de deficiências, 1,8% dizem ser regular; 97% dos entrevistados
declararam não existir e 1,2% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social, 3% consideram bom; 46,7% consideram
regular; 1,8% consideram ruim; 41,9% dizem não existir e 6,6% não souberam responder. Outro
dado de avaliação foi a qualidade do ensino, cujos resultados mostraram que 92,8% consideram
bom; 7,2% consideram regular.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos, que 100% não possuem o documento de
propriedade do terreno. Questionados sobre as características do terreno, 97,2% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme e 0,6% vivem em áreas inundáveis; 1,8% vivem em
áreas marginais de rios sujeitas a fenômenos de terras caídas. Quando foram questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dentre outros, 93,5% dizem que a casa onde moram é
própria; 3% possuem a casa por meio de posse; 3,6% vivem em casa alugada;
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que utilizam: carro (22%); van/Kombi (4,6%); bicicleta (20,7%); ônibus (1,7%); barca/balsa/lancha
(4,6%); moto (12,9%); carroça/ carro de boi (2,1%); moto taxi (30,3%); a pé (1,2%).
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem: 67,7% dizem ser
regular e 32,3% dizem ser ruim.
Urbanização das ruas: 21,4% consideram regular; 6% consideram ruim; 67,3% dos
entrevistados disseram não existir e 5,4% não souberam responder.
Desenvolvimento econômico e social (geração de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 61,5% das respostas dos entrevistados
confirmam que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 27,7% responderam que 01 apenas
trabalha; 2,1% responderam que 02 menores contribuem com o sustento familiar e 8,7% dizem que
03, ou mais, menores ajudam na renda familiar. Quanto à renda, 11,7% recebem menos de 01 salário
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mínimo; 68,6% recebem de 1 a 2 salários mínimos; 17% recebem mais de 2 a 3 salários mínimos;
2,7% mais de 3 a 5 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 0,6% consideram bom; 27,5% dizem ser regular;
17,2% consideram ruim; 71,9% dizem não existir.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 85,6% disseram que sim;
10,8% gostam parcialmente, e 3,6% não gostam, isso chama atenção ao fato de que apesar de todas
as dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos,
etc.), 22,8% dizem que nunca participam; 32,9% participam às vezes e 44,3% participam na maioria
das vezes. E quando perguntados se participariam de projetos que beneficiariam sua comunidade,
56,6% responderam sim; 13,6% não participariam; 29,9%, talvez/depende.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (44,4%), o aspecto mais importante é o atendimento à
saúde; 33,3% consideram a qualidade de ensino e 22,2% consideram os cursos de qualificação
profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 50% consideram a
programação cultural; 25% consideram a limpeza de terrenos e 25% a segurança pública. Também
foram questionados sobre o que consideram mais importante entre: áreas ambientais, arborização das
ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 12,5% consideram
áreas verdes; 12,5% consideram rios e lagos; e 75% consideram a qualidade do ar como sendo a
mais importante.
PEDEOP
Identificação e vínculo
Na questão, que trata do sexo dos professores é importante observar que 80% são do sexo
feminino e 20%, do masculino, conforme (Figura 581). Esse resultado pode se dever ao fato de ser
uma escola de ensino fundamental menor, cujas séries historicamente no Brasil sempre terem sido
assumidas por professoras.

Figura 574. Porcentagem do sexo dos professores
Outro dado que chama a atenção nesse item é o fato de 90% do corpo docente dessa escola
ser concursado.
A grande maioria dos professores pesquisados, nessa escola, atua nas séries finais e
iniciais do ensino fundamental.
Formação e Motivação
No que concerne à “Formação e Motivação”, podemos verificar que 100% dos professores
possuem ensino fundamental e médio completo, porém, podemos observar também, no gráfico
abaixo que desses apenas 20% desses professores possuem curso de formação de professor/normal,
os outros 80% são formados em cursos de ensino médio regular. Esse dado é interessante se
observamos que desde a década de 70 havia uma exigência na Lei 5.692/71 de que o professor, para
ingressar na carreira docente no ensino regular (hoje – ensino fundamental), deveria possuir no
mínimo formação em magistério (atual nível médio). A atual LDB, 9394/96, exige o curso superior,
em nível de licenciatura para esse mesmo nível de ensino.
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Os dados revelam que, nessa escola, 70% dos professores já possuem graduação e 30%
não possuem e nem estão inseridos em cursos de graduação (Figura 582). Vale destacar que todos os
que possuem curso superior possuem licenciatura plena.

Figura 575. Nível de graduação dos professores
Nos resultados da pesquisa podemos constatar que 100% dos professores pesquisados
afirmaram o desejo que sejam ofertados cursos para que possam melhorar seu desempenho nas
atividades de ensino (Erro! Fonte de referência não encontrada.).
É interessante observar que, dos 13 itens do questionário sobre os fatores que motivam o
professor, o item (C) Melhores salários e o item (H) foram os itens que mais se destacaram como
sendo o “mais importante”, conforme gráfico abaixo.
Por outro lado, podemos observar que os professores pesquisados consideraram que o
fator que mais motiva os alunos, dentre as diferentes opções dadas no questionário para ser avaliado,
o fator: N) estímulo docente e relação professor aluno e Q) salas de aula adequada foram os itens
que mais se destacaram, por terem sido os únicos avaliados por 100% dos pesquisados como sendo o
item “mais importante”.
Temas Transversais
Em relação ao item “Temas Transversais” na questão 14, 100% afirmam terem tido acesso
a orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e 100% afirmam que incorporam as ideias
e sugestões apontadas por orientações oficiais para o ensino.
A Figura 576 a seguir mostra os temas transversais trabalhados na escola pelos
professores.

Figura 576. Temas transversais tratados em sala de aula
Como se verifica, o tema meio ambiente e saúde e ética são os mais trabalhados de forma
transversal pelos professores das diferentes disciplinas (Figura 576).
Infraestrutura de apoio pedagógico
Na questão “Q24. ASSINALE AS INSTALAÇÕES DE INFRAESTRUTURA DE
APOIO PEDAGÓGICO EXISTENTES NA ESCOLA”: é importante observar que os itens como:
sala de aula, biblioteca/sala de Leitura, laboratório de ciências, laboratório de informática, aparecem
nas respostas dos professores, o que podemos inferir que todos esses espaços existem nas escolas, o
que pode se dever ao fato de ser uma escola localizada na zona urbana.
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Apesar dos professores dispuserem, na escola, de diversas instalações de infraestrutura de
apoio pedagógico na escola, os dados revelam que apenas três instalações são utilizadas por eles em
suas aulas: sala de aula (50%), biblioteca/sala de Leitura (25%) e laboratório de informática (25%).
As demais instalações aparecem zeradas, ou seja, não utilizadas.
Nas questões sobre espaços físicos, mobiliários, manutenção, equipamentos e materiais
didáticos, biblioteca e sala de leitura podemos observar que esses itens foram 100% avaliados pelos
professores como sendo insuficientes e ou inadequados.
PLANO DE AÇÃO
- Elevar a cobertura da rede de esgoto;
- Construir estação de tratamento de esgoto;
- Implantar Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos;
- Implantar nas escolas o programa de educação ambiental;
- Criar sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas;
- Criar cooperativas de catadores de lixo reciclável;
- Elevar a porcentagem de domicílios atendidos com água potável;
- Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivar programas comoeducação de jovens e adultos (EJA);
- Oportunizar o atendimento em saúde à população
- Criar postos de saúde, hospitais e unidades de pronto atendimento (UPA)
- Elevar a urbanização das ruas.
- Oportunizar melhores condições na área social, saúde, ensino e qualificação
profissional.
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TAPAJÃ“S
URBANO
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL - DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Governador Eurico Valle, 52,6% das pessoas questionadas consideram
regular a coleta de lixo; 23,5% afirmam ser ruim; 14,8% responderam não usufruir da coleta de lixo
e 8,9% julgam ser boa a coleta. Em relação ao destino do lixo, as respostas foram: 77,8% do lixo são
coletados por serviço de limpeza e 22,2%, queimados.
Água: Os entrevistados disseram que o abastecimento de água é feito por: rede geral de
abastecimento (67,4%) e poço doméstico (32,6%). Dos entrevistados, 67,4% declaram que a água
não é tratada e 32,6% afirmam não saber. E as formas de tratamento utilizadas são: filtragem
(67,4%) e fervura (13,9%).
Esgoto: 83,7% dos entrevistados declararam não possuírem rede de esgoto e 16,3% não
souberam responder. A maioria (90%) destina dejetos ao céu aberto; 7,4%, em fossa séptica e 2,6%,
em sumidouros.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos possuidores de ensino fundamental
completo, com 27,9%, seguida dos que possuem ensino fundamental incompleto (24,7%); 23,7%
possuem ensino médio incompleto; 23,3% não sabem ler nem escrever; 1,4% sabem ler e escrever,
mas não frequentaram escola; 1,4% possuem ensino superior incompleto e 0,5%, ensino superior.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que 33,3% afirmam não ter ocorrido doenças nos
últimos 12 meses, o que pode ser consequência de outros fatores que implicam a conservação da
saúde. Contudo, as doenças de maior ocorrência foram: diabetes (14,4%); seguida por viroses
(11,1%), dengue (9,3%); doenças respiratórias (6,3%); verminoses (5,6%); diarreia (4,4%); febre
amarela; doenças mentais e problemas de pele (0,7% cada); e hepatite, malária e HIV (0,4% cada).
As declarações mostram que 55,2% recorrem a hospital público; 32,6%, a postos de saúde;
7,4%, a agentes comunitários; 4,1%, à farmácia e 0,7%, a curandeiros/benzedeiras.
Quanto ao atendimento de saúde, 48,1% dos entrevistados consideram regular; 28,1%,
ruim; 14,1% não souberam responder. Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
84,8% dos entrevistados declaram não existir e 15,2% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social, 84,8% a julgam regular; 15,2% não
souberam responder. Outro dado de avaliação foi a qualidade do ensino, cujos resultados mostraram
que 40% consideraram regular; 23,3% consideram este item ruim; 22,6% consideram bom e 14,1%
não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos, que 53,7% dos entrevistados não souberam
responder se possuem documento de propriedade do terreno; 40,4% responderam não possuir; e
5,9% possuem.
Questionados sobre as características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando foram questionados se a casa onde moram
era própria, cedida, alugada, dentre outros, 49,6% dizem que a casa onde moram é própria; 32,2%
dizem que sua residência é alugada; 10,4% dizem ter obtido a residência por posse e 7,8% dizem que
a casa foi cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados, os entrevistados
responderam: moto (42,2%); bicicleta (20,7%); ônibus (16,7%); carro (3,7%); e 16,7% responderam
que andam a pé.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação ao abastecimento de água, 39,3% relatam que o
abastecimento de água é regular; 23%, ruim; 22,2% afirmam não existir e 7,8%, cada, consideraram
bom e não souberam responder.
Urbanização das ruas: 52,6% dos entrevistados disseram ser ruim; 23,7%, regular;
14,8% disseram que não existe urbanização das ruas e 8,9% consideraram boa.
Desenvolvimento econômico e social (geração de emprego e renda)
Os dados indicam que, em 52,2% das respostas, os entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 24,4% responderam que um apenas trabalha; 17,4% dos
questionados disseram que dois menores trabalham e 5,9% responderam que três ou mais menores
contribuem com a renda familiar.
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Quanto à renda familiar, 49,6% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos; 39,6% recebem
menos de um salário mínimo; 6,3% declararam ser sem renda e 4,4% possuem de 2 a 3 salários
mínimos.
Segurança pública
Entre os entrevistados, 52,6% consideram a segurança pública ruim; 23,7% regular; 14,8%
julgam não existir e 8,9% não souberam responder. Tais dados fornecem base para a inferência de
que há ocorrência de violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 57,8% disseram que sim;
33,7% dizem que gostam parcialmente e 8,5% não gostam, isso chama atenção ao fato de que apesar
de todas as dificuldades, mais da metade dos moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 57,4% responderam que participam na maioria das vezes; 34,1% às
vezes e 8,5% nunca participam das atividades. E quando perguntados se participariam de projetos
que beneficiariam sua comunidade, 57,4% participariam; 34,1% não e 8,5% talvez/ depende.
Visão compartilhada do futuro
Para a maioria dos entrevistados (63,7%) o aspecto mais importante é o atendimento à
saúde; para 16,3%, qualidade do ensino; para 15,2%, atendimento aos portadores de deficiência; e
para 4,8%, a existência de creches.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 55,2% consideram a
segurança pública; 20,7% a limpeza de ruas e terrenos; 17% áreas de lazer/esporte e 7%
programação cultural. Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre:
áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os
seguintes: 69,6% consideram mais importante a qualidade do ar; 10,4%, praias/ balneários; 9,3%, os
rios e lagos; 5,9%, as áreas verdes e 4,8%, arborização de ruas.
PLANO DE AÇÃO
- Construir estação de tratamento de água e esgoto;
- Ampliar a distribuição de água tratada para 100% do comunitários;
- Implantar coleta seletiva do lixo;
- Implantar nas escolas programas de educação ambiental;
- Implantar programa de formação de jovens e adultos (EJA);
- Melhorar a infraestrutura das escolas tornando-as mais atrativa e evitando a evasão
escolar, como melhorias no acervo da biblioteca, laboratório de informática com acesso à internet e
oferecer oportunidade de alfabetização de jovens e adultos (EJA);
- Implantar posto policial na comunidade;
- Desenvolver programas sociais que visem melhoria da condição de vida e da renda
familiar;
- Promover a conscientização na população local sobre os prejuízos ao desenvolvimento
das crianças submetidas a trabalho infantil.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF VILA NOVA
Informações Básicas
Código INEP:

15102882

Escola:

EMEF VILA NOVA

Nível Ensino:

Ensino Fundamental

Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

RURÓPOLIS
TAPAJÃ“S
URBANO
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
A escola Vila Nova encontra-se na zona urbana da cidade de Rurópolis. A cidade está
vivendo atualmente um processo de expansão, com aberturas de novas ruas e novas construções. As
ruas ainda não são asfaltadas, como as da maioria do Município, o que no período de chuvas causa
muitos transtornos para os moradores, devido à lama que se forma com a água das chuvas. As casas
são 74% de madeira. O transporte mais utilizado são as bicicletas e motocicletas, além dos carros
que realizam o transporte de alunos residentes na zona rural.
Como foi verificado nessa pesquisa, há uma população com diversos níveis culturais, e
com um grande número de desempregados que, de uma forma ou de outra, interfere na
aprendizagem e na frequência do aluno, uma vez que a maioria dessas crianças e adolescentes é
obrigada a ingressar precocemente no mercado de trabalho, vendendo chopinhos, picolé, frutas,
pastéis e ainda ajudando no plantio de arroz.
No que diz respeito à assistência social desenvolvida no Município, o trabalho é todo
restrito à Secretaria de Assistência Social, que é administrada pelo município, onde desenvolvem
vários projetos de apoio, voltados as gestantes, aos estudantes e ainda às famílias carentes e idosas.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Municipal Vila Nova, 76,5% das pessoas consideram regular a coleta de
lixo e 23,5% consideram ruim. O destino da maioria dos resíduos produzidos é destinado à caçamba
de lixo; 38,2% é queimado e 11,8% enterram os seus resíduos.
Água: A maioria das residências é abastecida pelo poço doméstico (76,5%) e seguido pela
rede de distribuição com 14,7%; micro abastecimento comunitário (5,9%) e rio açude, lago, igarapé
ou nascente (2,9%). Do total de entrevistados, 100% declaram que a água não possui tratamento, por
isso utilizam formas de tratamento como a filtragem (94,7%) e a cloração (5,3%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não possuírem rede de esgoto, por isso 100%
destinam dejetos em fossas sépticas.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos possuidores de ensino fundamental
incompleto, com 50%, seguida pelos que sabem ler e escrever, mas não frequentaram escola
(11,8%); os que não sabem ler nem escrever (8,8%); os que possuem ensino médio incompleto
(8,8%); ensino médio completo (8,8%); ensino superior completo (5,9%); ensino fundamental
completo (2,9%); ensino superior incompleto (2,9%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que, nos últimos 12 meses, as doenças de maior
ocorrência foram: diarréia (28,8%); seguida pela dengue com 24,2%; doenças respiratórias (19,7%);
verminoses (18,2%) e hepatite (9,1%).
As declarações mostram que 91,2% recorrem ao posto de saúde quando necessitam de
atendimento de saúde, seguido pelos que recorrem ao hospital público, com 8,8%.
Quanto ao atendimento de saúde, 82,4% consideram regular e 17,6% declaram que este é
bom. Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências 64,7% dos entrevistados não
souberam responder; 20,6% consideram ruim e 14,7% declararam não existir.
Quando questionados sobre a assistência social, 32,4% dos entrevistados declaram ser
regular; 26,5%, bom; 26,5%, ruim e 14,7% não souberam responder. Outro dado foi a qualidade do
ensino, cujos resultados mostraram que 88,2% consideraram regular; 8,8% bom e 2,9% ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se, nos resultados obtidos, que somente 82,4% não souberam
responder; 11,8% não possuem documento de propriedade do terreno e 5,9% possuem. Questionados
sobre as características do terreno, os entrevistados responderam que 100% vivem em área de terra
firme. Já quando foram questionados se a casa onde moram era própria, cedida, alugada, dentre
outros, 88,2% relataram que a casa onde moram é própria; 5,9%, alugada e 5,9%, cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados, os entrevistados responderam
que, em sua maioria, andam de bicicleta (58,8%); 17,6% utilizam carro; 8,8% andam de moto táxi;
8,8% andam a pé; 2,9% usam ônibus e 2,9% andam de moto.
Meio Ambiente
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Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem, 70,6% dos
entrevistados declaram ser regular e 29,6% consideram ruim.
Urbanização das ruas: 91,2% declaram regular a urbanização nas ruas e 8,8%
consideram bom.
Desenvolvimento econômico e social (geração de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que 76,5% dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 11,8% dizem que apenas 1 trabalha; 5,9%, que 2 menores
trabalham e 5,9% responderam que 3 ou mais menores contribuem com a renda familiar. Quanto à
renda familiar, 47,1% recebem de 1 a 2 salários mínimos; 29,4% de 2 a 3 salários mínimos; 11,8%
recebem menos de um salário mínimo; 8,8% mais de 3 a 5 salários mínimos e 2,9% recebem mais de
5 salários mínimos.
Cultura e lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 70,6% relatam ser regular; 20,6%, ruim; e 8,8%
consideram boa a segurança. Tais dados fornecem base para a inferência de que há ocorrência de
violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram, 88,2% disseram que sim e
11,8%, parcialmente, mostrando assim que, apesar de todas as dificuldades, a maioria gosta do local
onde vive. Por outro lado, quando perguntados com que frequência a família participa de ações da
comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 94,1% responderam que nunca
participam e 5,9%, às vezes. E quando perguntados se participariam de projetos que beneficiariam
sua comunidade, 100% dos entrevistados participariam.
Visão compartilhada do futuro
Para a maioria dos entrevistados (73,5%), o aspecto mais importante é o atendimento de
saúde; para 11,8% o mais importante é a qualidade de ensino; para 11,8%, são cursos de qualificação
profissional e para 2,9% é a presença de creches.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 100% dos entrevistados
consideram a segurança pública o aspecto mais importante. Também foram questionados sobre o que
consideram mais importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 73,5% consideram mais importantes a qualidade
do ar; 14,7%, as áreas vedes; 11,8%, a arborização das ruas.














PLANO DE AÇÃO
Realizar a coleta seletiva do lixo;
Construir um aterro controlado;
Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
Criar cooperativas de catadores de lixo para reciclagem;
Providenciar abastecimento de água tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de água
potável para os alunos;
Elaborar a manutenção dos abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na comunidade.
Construir novos poços artesianos para atender as famílias do município;
Implantar estação de tratamento da rede esgoto;
Criar sistemas de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas
Incentivar projetos de extensão, auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação ambiental;
Incentivar em programas de educação de jovens e adultos em ensino tecnológico;
Criar projetos para educação na área da orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas escolas;
Instalar meios de transportes escolares para os estudantes que apresentam dificuldades de acesso à
escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF BELA VISTA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15559815
EMEF BELA VISTA
Infantil e Ensino Fundamental
RURÓPOLIS
TAPAJÓS
URBANO
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Quanto à coleta de lixo na escola Bela Vista, 51,4% dos entrevistados consideram
regular; 42,9%, bom; 4,3% consideram ruim; 3,5% afirmam não existir e 1% não soube responder.
O lixo é recolhido pela caçamba de lixo em 62,4% casos; é queimado em 19,5%; é coletado pelo
serviço de limpeza/gari em 8,1% dos casos.
Água: Quanto ao abastecimento de água, 50,5% das respostas afirmam ser regular; 41,4%,
bom; 7,1%, ruim e 1% afirma não existir. 60,5% da água provêm de poço doméstico; 32,4%, de rede
geral de distribuição; 6,2% recebem abastecimento de carro pipa e com 0,5% cada um dos itens:
micro abastecimento comunitário/ poço artesiano e água da chuva armazenada em cisternas. Quando
perguntados se a água que consomem é tratada, 72,9% disseram que sim e 27,1% disseram que não.
Quanto à forma de tratamento: 39% responderam que a água é filtrada; 30,5%, clorada e 3,3%, é
fervida.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não possuir rede de esgoto, por isso
94,1%utilizam fossa séptica; 3,5%, sumidouro e 1,5%, outros e 1%, vala/ a céu aberto.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é 40,8% que possuem ensino médio completo;
seguido de 25,9%, ensino fundamental incompleto; 13,9%, ensino médio incompleto; 11,9%, ensino
fundamental completo; 4,5% não sabem ler nem escrever; 2,5% possuem ensino superior incompleto
e 2,5%, ensino superior completo.
Saúde
41,1% afirmaram não ter havido ocorrência de doenças nos últimos 12 meses. No entanto,
as doenças de maior ocorrência foram: 9,7% diarreia; 8,7% dengue; 8,4% verminoses; 6,4% outras
viroses; 6% diabetes; 4,7% doenças respiratórias; 4% problemas ósseos/ articulação; 3,7% problema
s do coração; 3% outros; 2% problemas de pele; 1,3% hanseníase e com 0,3% malária, doenças
mentais e febre amarela.
As declarações mostram em 75,1% dos casos entrevistados recorrem a posto de saúde;
12%, a agentes de saúde; 9,6% a hospital público e 2,4% à farmácia.
Quanto ao atendimento de saúde, 64,8% dos entrevistados classificam como bom; 30%,
regular; 4,85%, ruim e 0,5% não sabem. Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências,
47,2% dos entrevistados consideram bom; 39,3%, regular; 7,5%, ruim; 4,2% não sabem e 1,9%
afirmam não existir.
Quando questionados sobre a assistência social, 46,4% consideram regular; 43,1%, bom;
7,1%, ruim; 2,4% não sabem e 0,9% afirmam não existir. Outro dado de avaliação foi a qualidade do
ensino, cujos resultados mostraram que 51% consideraram bom; 40%, regular; 4,2% afirmam não
existir; 3,8% consideram ruim e 1% não soube responderam.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que mais da metade dos entrevistados
possui documentação (65,7%); 38,8% não e 0,5% não souberam responder. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem em áreas de terra firme.
Já quando questionados se a casa onde moram era própria, cedida, alugada, dentre outros, 71,4%
dizem que a casa onde moram é própria; 15,7% dizem que sua residência é cedida; 6,7%, posse e
6,2%, alugada.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados, os entrevistados responderam
que: 32,3% utilizam moto; 27,7%, bicicleta; 21,4% andam a pé; 6,8% utilizam moto- táxi; 4,4%,
carro e 2,5%, canoa/bajara.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem, 50,5% consideram
regular; 41,4% consideram bom; 7,1% consideram ruim e 1% dos entrevistados afirmou não existir.
Urbanização das ruas: 65,2% consideram regular; 14,8% consideram ruim; 11% dos
entrevistados disseram que não existe urbanização das ruas; 7,1% consideram bom e 1,9% não
sabem.
Desenvolvimento econômico e social (geração de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 46,1% dos casos, nenhum menor de 18 anos
trabalha; 22,7% disseram que um ou dois; 21,7% três ou dois; 4,1% mais de três menores trabalham.
Quanto à renda familiar, 52,2% recebem de um a dois salários mínimos; 21,9%, menos de um salário
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mínimo; 13,3%, de dois a três salários mínimos; 8,1% disseram não ter renda e 1,4% recebem mais
três salários.
Segurança pública
Entre os entrevistados, 73,3% consideram o sistema de segurança pública regular; 11,9%,
ruim; 7,6% afirmam não existir; 5,7%, bom e 1,4% não sabem responder.

Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram, 70% disseram que sim;
27,6%, parcialmente e 2,4%, não. Isso chama atenção ao fato de que apesar de todas as dificuldades,
a maioria dos moradores gosta do local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos,
etc.), 81,8% responderam às vezes; 9,6%, nunca e 8,6%, na maioria das vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam sua comunidade, 43,8% afirmaram que
participariam; 41%, talvez e 15,2% não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para 40,5% dos entrevistados, o aspecto mais importante é curso de qualificação
profissional; 39% responderam atendimento à saúde; 13,3%, qualidade de ensino; 4,3%,
atendimento ao portador de deficiência; 2,4%, assistência social e 0,5% creche (Figura 577).

Figura 577. Item considerado mais importante pelos entrevistados.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 53,3% responderam
segurança pública; 35,2%, limpeza de ruas; 7,1% áreas de lazer; 4,3% programação cultural.
Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre: áreas ambientais,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes; 62,5%
consideram a qualidade do ar; 17,3%, áreas verdes; 10,1%, praias e balneários; 7,2%, arborização
das ruas e 2,9% consideram rios e lagos.
PLANO DE AÇÃO
- Ampliar o sistema de tratamento de água de forma a atender 100% dos comunitários;
- Construir estação de tratamento de água servida e esgoto sanitário;
- Implantar coleta seletivo do lixo;
- Implantar nas escolas o programa de educação ambiental;
- Criar sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas;
- Melhorar o serviço de atendimento em saúde à população;
- Melhorar a infraestrutura das escolas;
- Aumentar o acervo das bibliotecas nas escolas públicas;
- Construir praças e parques como alternativa de lazer para os comunitários;
- Implantar uma linha de ônibus na comunidade;
- Firmar convênio com SENAI e ou Universidades e escolas técnica para oferecer cursos
profissionalizantes de curta duração aos comunitários.
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Projeto Agenda Cidadã

Agendas do Município
SANTARÉM
Pará – Brasil
JULHO DE 2016
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EEEFM FREI OTHMAR
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15011585
EEEFM FREI OTHMAR
Ensino Fundamental e Médio
SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
URBANO
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL - DSA
Saneamento Básico
O abastecimento das residências desta comunidade ocorre por meio de captação de poços
artesianos (42,8%), poços domésticos (32,4%) ou rede de distribuição geral (23,4%), porém, a
maioria dessas (87,5%) não é submetida a qualquer tipo de tratamento, ficando restrita a fervuras
(75%) ou aplicação de cloro (25%).
Já no item esgoto, os resíduos provenientes de banheiros ou sanitários são lançados a céu
aberto (40,8%), fossas sépticas (47,7%) ou sumidouros (10,5%).
Das residências pesquisadas nessa comunidade, 58,7% faz aproveitamento do lixo, sendo
que, 79,4% destes resíduos são utilizados como adubo em quintais.
Acerca de problemas provenientes do lixo uma parcela da população (42,8%) considera
coleta de lixo como sendo “bom” e os demais entre ”regular” ou ”não sabe”.
Sobre a rede de esgoto 48,4% consideram “bom” o que é ofertado e, acerca do
abastecimento de água 31,9% também concordam assim.
Sobre questões de maiores importâncias elencaram o abastecimento de água como
primeiro (28,8%), seguido de coleta de lixo (27,5%) e urbanização das ruas (23,4%).
Outro ponto importante considerado é referente a limpeza de ruas e de terrenos
abandonados que não é efetuada pelo Poder Público.
Educação
A maioria da população dessa comunidade possui ensino fundamental completo (37,2%),
boa parte sabem ler ou escrever, mas não frequentaram a escola (37,2%), outra parcela (27,4%)
possui ensino fundamental incompleto e 5,1% tem ensino superior completo e apenas 2,3% não
sabem ler ou escrever.
Todos possuem apenas a rede pública de ensino que é considerada como sendo “bom”
(50,2%) e, questionados sobre qual item possui maior importância afirmaram (53,6%) que o
atendimento a saúde é o primeiro.
Desenvolvimento Econômico e Social
Questionadas sobre trabalho, constatou-se que na maioria das famílias somente uma
pessoa exerce atividade remunerada.
Percebe-se ainda que em aproximadamente 70% das residências os menores de 18 anos
não contribuem para o sustento familiar, sendo que no item renda total, contabilizando eventuais
benefícios sociais, cerca de 46% das famílias recebem menos de um salário mínimo mensal e que
36,5% contabilizam de um a dois salários mínimos.
Chama a atenção o detalhe de que 24,6% desses rendimentos e/ou benefícios são
provenientes de programas sociais do governo federal.
Saúde
A população informou que no último ano ocorreram doenças, tais como, diarreia (20,6%),
dengue (15,3%), verminoses (12,4%) e problemas de pele (12,1%).
Na ocorrência de doenças 80% da população recorre a rede pública de saúde, que é
considerada por 42% da população como sendo “bom”, porém nota-se a inexistência de serviços
para portadores de necessidades especiais, bem como creches.
Para a maioria da população (68,9%) as praias, rios lagos da comunidade são consideradas
como sendo ”bom”, porém a arborização das ruas é inexistente.
Habitação
A maioria das residências é própria e possui mais de seis pessoas (40,5%), 55,7% delas
não possuem documentação de propriedade, sendo a maioria (98,2%) localizada em área de “terra
firme”, sem ação de alagamentos, e construídas em sua maioria de alvenaria (46,8%) ou madeira
(44,6%), porém, 56,8% não possuem sanitários ou banheiros.
Percebeu-se ainda que quase na totalidade das residências existem instalações de energia
elétrica.
Transporte
Os meios de transporte utilizados pela comunidade são diversos, dividindo-se em sua
maioria entre bicicletas (26,9%), seguido por motos (13,8%), canoa (11,7%), porém 16% não
possuem qualquer tipo de transporte.
Meio Ambiente, Cultura e Lazer
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Em relação à cultura e lazer, a população considera de grande importância a atuação da
associação de moradores e das igrejas, seguidas de clubes e quadras de eventos.
O meio de acesso a informação mais utilizado é a televisão (24,4%), seguido por rádio
comunitária (21,1%) e de rádio de canal aberto (18%).
Cidadania
Com base nos resultados das entrevistas pode-se perceber que em mais de 34% das
residências existem mais de quatro pessoas menores de 18 anos, e a maioria delas (88,7%) possuem
certidão de nascimento.
Em caso de necessitar de auxílio a algum tipo de problema 41,9% da população recorreria
primeiramente ao Poder Público local e 38,7% às lideranças comunitárias.
Percebeu-se que 98,6% das pessoas dizem gostar da comunidade em que reside, fato este
que torna o convívio em comunidade considerado “bom” ou “satisfatório” (94,6%), o que faz com
que uma grande parte das pessoas (53,4%) participe de projetos em benefício do social.
Visão de Futuro
A comunidade demonstra sua preocupação com o futuro quando responde ser o
atendimento a saúde a questão de maior importância a todos (53,6%), seguido da preocupação com a
qualidade de ensino (19,8%) e a oferta de cursos de qualificação profissional (12,2%), sem deixar de
pontuar como sendo igualmente importante a instalação de rede de esgoto, urbanização das ruas,
abastecimento de água nas residências, a oferta de transporte público e a coleta de lixo.
PLANO DE AÇÃO
O Plano de Ação (PA) consistiu na aplicação dos resultados obtidos nas pesquisas do DSA
(Diagnóstico Socioambientais), RML (Resgate da Memória Local) e do PEDEOP (Pesquisa e
Diagnóstico da Estrutura e Organização Pedagógica das Escolas Públicas).
No DSA e RML foi possível conhecer a realidade da estrutura e história das comunidades,
como a estrutura social, produtiva, ambiental, econômica, origem dos comunitários, cidadania,
lendas, contos e etc. Já o PEDEOP reduziu a escala de atuação e procurou conhecer a estrutura das
escolas dentro das comunidades trabalhadas no DSA e RML.
Na última etapa, os cursistas a partir das informações obtidas nas pesquisas anteriores
(DSA, RML e PEDEOP) puderam selecionar diferentes abordagens e estratégias para compartilhar
com suas comunidades e escolas. O Plano de Ação foi uma construção coletiva dos cursistas, no qual
foram selecionados os problemas mais importantes para as comunidades, e a partir dessa construção,
foram selecionados os locais onde seriam executados os trabalhos, equipes de execução e a
metodologia que os cursistas iriam utilizar.
No município de Juruti foram executados mais de quinze Planos de Ação, em muitas
comunidades da zona urbana e, principalmente, da zona rural. Esses trabalhos foram feitos em
equipes e individuais, dependo da logística das escolas e dos cursistas. Esses números representam
uma forte adesão dos cursistas ao projeto Agenda Cidadã. Embora os números iniciais de
participantes fossem diferentes dos números finais, a maior parte das comunidades e escolas que
iniciaram, conseguiram finalizar os trabalhos.
Os relatórios de PA dos cursistas mostraram que as questões ambientais foram os assuntos
preferidos, e são as maiores preocupações da maioria das comunidades estudadas. Por outro lado, os
cursistas tiveram a oportunidade, não só de conhecer melhor suas próprias comunidades e escolas,
mas também, a possibilidade de exercer a sua própria cidadania.
O PA foi uma ocasião única, na qual houve uma integração dos cursistas com a
comunidade e um dos raros momentos em que a comunidade pesquisada recebe os resultados das
pesquisas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARE
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15013073
EMEF NOSSA SENHORA DE NAZARE
Infantil e Ensino Fundamental
SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL - RML
Comunidade Cachoeira do Aruã
A comunidade apresentava outro nome: Porto Francisco. O nome atual da comunidade é
uma representação da cultura indígena, um sapo grande, muito comum na margens desse rio, Aruan
também significa, na língua tupi, arquipélago paradisíaco.
Desta forma, os primeiros moradores, segundo relatos, foram cabanos insurgentes, que
deixavam a cidade de Santarém no período 1835 a 1840, na tentativa de sobreviver a um dos maiores
genocídios culturais da história da humanidade, onde a coroa Portuguesa decidiu aniquilar todos os
negros, indígenas e mestiços que chegaram a declarar independência da Província do Grão-Pará de
Portugal.
Em 1892 Joaquim dos Santos Fonseca e Alcimar Jovita da Fonseca fixaram-se na referida
comunidade. A comunidade recebeu como heranças culturais os Quilombolas, Nordestinos e
Indígenas.
Histórico da Escola Nossa Senhora de Nazaré
A escola foi fundada em 1930, cujo nome tem origem na homenagem à padroeira católica
desse lugar. A principio, a professora que trabalhava no local era paga pelos pais dos alunos, porém,
em 1952 a igreja tomou a responsabilidade de pagá-la, na época, o vigário vigente era o Frei Cleto.
No mesmo ano, a escola ganhou uma estrutura de alvenaria, possuindo duas salas de aula e uma
secretaria, na administração do até então prefeito Ronan Liberal Lira.
Em 2003, o poder público municipal, na gestão do ex-prefeito Joaquim de Lira Maia, a
escola foi ampliada, ganhando mais quatro salas, três pavilhões em um terreno doado pela
comunidade. Em 2005, foram disponibilizadas três salas de aula para o funcionamento do Ensino
Médio Modular. Em 2009, a escola a escola passa a apresentar estrutura adequada para atender os
portadores de necessidades especiais.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola, quanto a coleta de lixo, 100% dos entrevistados dizem não existir. O
destino do lixo produzido e não coletados: 47,1% do lixo é enterrado; 35,7% do lixo é queimado e
17,1% do lixo é despejado na mata.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é feito por meio do micro abastecimento
comunitário/poço artesiano (100%). 89,2% dizem receber água tratada; 1,4% recebem água sem
tratamento, e 9,5% das pessoas não souberam responder. Dos entrevistados, 39,4% filtram a água;
19,7% fervem a água; 40,9% utilizam a cloração.
Esgoto: Quando questionados sobre a rede de esgoto, 100% responderam não existir.
Quando questionados sobre o destino do esgoto do banheiro ou sanitário as repostas foram as
seguintes: sumidouro (5,7%); a céu aberto/vala (94,3%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 2,9% não sabem ler/escrever; 47,1% possuem o ensino
fundamental incompleto; 10,3% possui o ensino fundamental completo; 20,6% possuem o ensino
médio incompleto e 11,8% possuem o ensino médio completo; 7,4% possuem o ensino superior
completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: dengue (10,8%); verminoses (20,3%); doenças respiratórias (18,9%); hepatite
(1,4%); Diarréia (23%); outras viroses (10,8%); problemas de pele (2,7%); diabetes (10,8%) e 1,4%
disseram não haver casos de doença.
As declarações mostram que 69,7% recorrem a postos de saúde; 3,8% recorrem aos
agentes comunitários de saúde e 26,6% recorrem aos serviços de curandeiros/bezendeiras.
Quanto ao atendimento de saúde, 4,3% consideram regular; 88,6% dizem ser ruim; 7,1%
não souberam responder. Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências, 5,7%
consideram ruim; 94,3% dizem que não existe.
Quando questionados sobre a assistência social, 5,7% dizem ser regular; 57,1% julgam ser
ruim e 28,6% dizem não existir; 8,6% não souberam responder. Outro dado de avaliação foi a
qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que 51,4% consideraram bom; 42,9%
consideram este item regular; 5,7% julgam este item ruim.
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Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que 12,9% dos entrevistados possuem o
documento de propriedade do terreno onde moram; 80% não possuem e 7,1% não souberam
responder. Questionados sobre as características do terreno, 100% dos entrevistados responderam
que vivem em área de terra firme. Já quando foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 78,9% dizem que a casa onde moram é própria; 2,9% obtiveram a casa
por meio de posse; 12,9% vivem em casa alugada; 5,7% possuem a casa cedida.

Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que utilizam: Bicicleta (2,2%); barca/balsa/lancha (28,5%); Moto (7,6%); carroça/carro de boi
(8,2%); a pé (22,8%); canoa/bajara (10,8%).
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem: 65,7% consideram
bom; 34,3% dizem ser regular.
Urbanização das ruas: 2,9% julgam ser regular; 60% consideram ruim; 32,9% dizem não
existir e 4,3% não souberam responder (Figura 535).

Figura 578. Percentual de opiniões sobre urbanização nas ruas.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
Analisando os dados, percebe-se que em 67,1% das respostas dos entrevistados confirmam
que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 10% responderam que 1 apenas trabalha; 17,1% dos
questionados disseram que dois menores trabalham e 5,7% responderam que três ou mais menores
contribuem com a renda familiar. Quanto à renda familiar, 20% não possuem renda; 27,1% recebem
menos de 1 salário mínimo; 45,7% recebem de 1 a 2 salários mínimos; 2,5% recebem mais de 2 a 3
salários mínimos; 1,4% recebem mais de 3 a 5 salários mínimos.
Cultura e Lazer
Segurança pública: 100% dos entrevistados disseram não existir segurança pública.
Cidadania: Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 54,3% disseram
que sim e 30% dizem que gostam parcialmente; 15,7% não gostam isso chama atenção ao fato de
que apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado,
quando perguntados com que frequência a família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 15,7% dizem que nunca participam; 27,1% participam as vezes e
57,1% participam na maioria das vezes. E quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade: 54,3%, sim; 17,1%, não e 28,6% talvez/depende.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (80%) o aspecto mais importante é o atendimento a
saúde; 1,4% consideram o atendimento ao portador de deficiência; 12,9% consideram a assistência
social; 4,3% a qualidade de ensino e 1,4% consideram a qualificação profissional (Figura 536).
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Figura 579. Item considerado mais importante pelos entrevistados.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 22,5% consideram áreas
de lazer/esportes; 26,8% programação cultural; 9,9% limpeza de ruas e terrenos; 40,8% segurança
pública. Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre: áreas
ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os
seguintes: 28,6% consideram áreas verdes; 10% consideram a arborização de ruas; 25,7%
praias/balneários; 10% rios e lagos; 25,7% a qualidade do ar.
PLANO DE AÇÃO
- Construir estação de tratamento de esgoto sanitário;
- Implantar coleta seletiva do lixo e efetuar limpeza das ruas;
- Implantar nas escolas o programa de educação ambiental e de formação de jovens e
adultos (EJA);
- Melhorar a infraestrutura das escolas tornando-as mais atrativa e evitando a evasão
escolar, como melhorias no acervo da biblioteca, laboratório de informática com acesso à internet e
oferecer oportunidade de alfabetização de jovens e adultos (EJA);
- Construção de praças, parques e arborização das rua como alternativa de lazer para os
comunitários;
- Implantação de posto policial na comunidade;
- Implantar serviço de assistência social na comunidade;
- Desenvolver programas sociais que visem melhoria da condição de vida e da renda
familiar;
- Promover a legalização dos lotes.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF NOSSA SENHORA DO DESTERRO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15013111
EMEF NOSSA SENHORA DO DESTERRO
Ensino Fundamental
SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE VÃRZEA
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Nossa Senhora do Desterro 100% das pessoas entrevistadas afirmam que
não existe coleta de lixo em sua comunidade, com isso o destino da maioria dos resíduos produzidos
pelos moradores da comunidade é queimado (98,6%) e 1,4% enterrado.
Água: 100% dos entrevistados declararam não possuírem abastecimento de água. Diante
disso, 100% dos moradores utilizam água proveniente de rio açude, lago, igarapé ou nascente. Do
total de entrevistados, 100% declaram que a água não possui tratamento, por isso utilizam a
filtragem como forma de tratamento.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não possuírem rede de esgoto. Os dejetos são
lançados principalmente a céu aberto (95,8%); fossas sépticas (2,8%) e em sumidouros (1,4%).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos possuidores de ensino fundamental
incompleto (89.9%), seguida pelos não sabem ler nem escrever (4,3%); os que possuem ensino
fundamental completo (4,3%); ensino médio incompleto (2,9%) e ensino médio completo (2,9%).
Quando questionados a respeito da qualidade do ensino, os resultados mostraram que 97,2%
consideraram bom e 2,8% regular.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: viroses (48,4%); diarreia (27,4%); seguida pela diabetes (6,3%); hanseníase
(2,1%); dengue (1,1%) e problemas de coração (1,1%). Apenas 13,7% declararam não ter havido
nenhum doença no ultimo ano.
As declarações mostram que 98,1% recorrem ao posto de saúde quando necessitam de
atendimento de saúde e apenas 1,4% procuram hospital público.
Quanto ao atendimento de saúde, 68,1% consideram bom e 31,9% declaram que é regular.
Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências, 55,6% consideram o atendimento regular
e 31,9% dos entrevistados consideram bom.
Quando questionados sobre a assistência social, 80,6% dos entrevistados declaram ser
regular; 15,3% bom e apenas 4,2% consideram ruim.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que somente 70,% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno e apenas 29,2% possuem. Questionados sobre as
características do terreno, os entrevistados responderam que 100% vivem em área inundável (várzea
e igapó). Já quando foram questionados se a casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente
outros, 100% relataram que a casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados, os entrevistados a maioria
responderam que anda a pé (36,8%); seguido dos que usam canoa ou bajara (35,3%); cavalo, jegue e
mula (13,2%); bicicleta (12,6%) e carroça e carro de boi (2,1%).
Meio Ambiente
Urbanização das ruas: 59,7% dos entrevistados declaram que não existe urbanização das
ruas na sua comunidade, porém 25% consideram bom e 15,3% consideram regular (Erro! Fonte de
eferência não encontrada.).

Figura 580. Percentual de opiniões sobre urbanização nas ruas
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
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Analisando os gráficos, percebe-se que em 76,5% dos entrevistados confirmam que
nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 11,8% apenas 1 trabalha; 5,9% que 2 menores trabalham e
5,9% responderam que 3 ou mais menores contribuem com a renda familiar. Quanto a renda
familiar, 47,1% recebem de 1 a 2 salários mínimos; 29,4% de 2 a 3 salários mínimos; 11,8%
recebem menos de um salário mínimo; 8,8% mais de 3 a 5 salários mínimos e 2,9% recebem mais de
5 salários mínimos.
Cultura e Lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 94,4% relatam que não existe segurança publica em
sua comunidade; 2,8% consideram ruim; 1,4% declaram ser regular 1,4% consideram bom. Tais
dados fornecem base para a inferência de que há ocorrência de violência urbana na referida
localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 100% disseram que sim, esse
dado serve para mostrar que apesar de todas as dificuldades existentes, a maioria dos moradores
gosta do local onde vive. Por outro lado, quando perguntados com que frequência à família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 52,8% responderam que às
vezes participam; 45,8% participam na maioria das vezes e 1,4% afirmam que nunca participam. E
quando perguntados se participariam de projetos que beneficiariam sua comunidade, 93,1% dos
entrevistados dizem que participariam; 5,6% disseram que não participariam e 1, 4% respondeu que
talvez.
Visão Compartilhada do Futuro
Para a maioria dos entrevistados (61,1%) o aspecto mais importante é o atendimento de
saúde; para 31,9% o mais importante é a qualidade de ensino; segundo 2,8% dos entrevistados o
mais importante é a atendimento aos portadores de deficiência; para 2,8% é a assistência social e
para 1,4% são cursos de qualificação profissional (Figura 581)

Figura 581. Item considerado mais importante pelos entrevistados.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 56,9% responderam que
o mais importante é o abastecimento de água; 29,2% considera a coleta de lixo; 6,9% consideram
importante a existência de redes de esgotos; 5,6% dizem que é o transporte coletivo e 1,4% diz que é
a urbanização da ruas. Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre:
áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram:
45,8% consideram mais importantes à qualidade do ar; 30,6% as áreas vedes; 18,1% consideram
importante a preservação de rios e lagos e 5,6% a arborização das ruas.
PEDEOP
Foi entrevistado um total de sete professores sendo que três foram do sexo feminino
(42,9%) e quatro do sexo masculino (57,1%). A faixa etária dos entrevistados variou entre 18 e 64
anos sendo que 42,9% (n = 3) estão na faixa de 31 a 40. O tempo de serviço dos entrevistados variou
de 2 a 30 anos. Seis (85,7%) tiveram acesso ao trabalho através de contratação e apenas um (14,3%)
é concursado.
Os professores entrevistados lecionam nas séries iniciais (n = 3) e finais (n = 6) do ensino
fundamental, EJA (n = 4) e educação especial (n = 1). Seis deles (43%) ministram aulas em mais de
um segmento da escola. Entre os professores que ministram aulas nas séries iniciais do ensino
fundamental (n = 3) apenas um ministra aula em duas séries (2º e 3º ano).
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Entre os seis professores que ministram aulas nas séries finais do ensino fundamental,
cinco lecionam em todas as séries (6º ao 9º ano). Apenas um entrevistado informou possuir outra
atividade na escola, nesse caso na Biblioteca. A totalidade informou não trabalhar em outra escola
do município.
Quanto à formação dos professores, dois (28,6%) possuem graduação completa e cinco
(71,4%) graduação incompleta. Todos cursaram ou estão cursando Licenciatura Plena
(Matemática/Física, Pedagogia, Letras, História/Geografia, Biologia) e se formaram ou estudam em
instituições privadas (n = 3 professores) ou federais (n = 4). Entre essas instituições cinco (71,4%)
são na modalidade presencial e duas (28,6%) semipresencial.
Quando os professores foram perguntados sobre o grau de importância dos fatores
limitantes ao seu aprimoramento/atualização profissional, os fatores apontados como muito
importantes pela maioria dos entrevistos foram: à falta de comunicação e divulgação dos cursos nas
escolas (57%) e a falta de recursos financeiros (57%).
Em se tratando de fatores que estimulam a busca do aprimoramento profissional, a maioria
dos professores consideram muito importante o interesse pessoal (85,7%), melhoria no desempenho
profissional (57,1%) e oferta de equipamentos de apoio (57,1%). Os cursos citados como
importantes para melhorar o desempenho de suas atividades de ensino foram: Inglês, Educação
Especial, Informática, Pedagogia, Artes, Português, Relações Humanas, Meio Ambiente, Saúde,
Alfabetização para séries iniciais.
Sobre os motivos que motivam os professores, a maioria dos docentes considera como
muito importante: (1) articulação entre alunos, professores e gestores, (2) interesse dos alunos, (3)
bom desempenho dos alunos, (4) bom desempenho dos alunos, (5) qualificação e atualização em
conteúdos específicos, (6) diálogo com outros professores sobre questões das disciplinas, (7) atuação
em processo de gestão participativa, (8) salas de aula adequadas e (9) trabalhar em só local. Para a
motivação dos alunos, na percepção dos professores, a maioria dos docentes considera como muito
importante: (1) convívio social, (2) integração dos espaços de cidadania escola-comunidade, (3)
aprendizado por meio de atividades lúdicas e participativas, (4) acesso a fontes bibliográficas
variadas, (5) estimulo da família e (6) estímulo docente e relação professor-aluno.
Para a escola Nossa Senhora do Desterro, os professores consideram os seguintes temas
como importantes para serem trabalhados transversalmente: orientação sexual, meio ambiente e
drogas.
Todos os professores entrevistados afirmaram haver na Escola Nossa Senhora do Desterro
salas de aula, biblioteca/sala de leitura como estrutura de apoio pedagógico. Cinco desses afirmaram
ainda haver um laboratório de informática na escola. A sala de aula e a Biblioteca/sala de leitura são
os espaços utilizados na escola para ministrar as aulas. Os computadores da escola não são
conectados na internet e não há pessoal qualificado para apoio. A maioria dos entrevistados
informou que o espaço físico e o material são insuficientes e/ou inadequados.
Em relação a materiais audiovisuais de apoio didático-pedagógico seis professores (86%)
informaram que a escola possui tais materiais. Todos informaram que a escola não fornece curso de
captação. A maioria (n = 5) informou que raramente utilizam tais recursos, um (14,3%) utiliza
eventualmente e um (14,3%) nunca utiliza.
Em relação à biblioteca todos os entrevistados informaram que as instalações, acervo e
equipamentos são inadequados e/ou insuficientes. O acervo da biblioteca é composto de: literatura
infantil, literatura juvenil, literatura brasileira, literatura de autores regionais, literatura estrangeira,
livros didáticos, jornais e revistas e mapas e atlas.
A totalidade dos professores entrevistados informou a escola recebe vezes livros didáticos
pelo PNLD. Quatro professores (57,1%) informaram não saber quem escolhe os livros didáticos da
escola e três disseram que seria a Secretaria de Educação Municipal ou Estadual. Sete professores
utilizam os livros em suas aulas de forma integral e um de forma parcial. Os professores também
utilizam as seguintes fontes no preparo das atividades de ensino e eventos escolares: livros didáticoparadidáticos, livros e revistas e jornais. Os critérios empregados para a escolha do livro didático
utilizados em sala de aula são: adequação de conteúdos (n = 5 dos professores entrevistados),
apresentação dos conteúdos (n = 1), atualidade dos conteúdos (n = 4) e abordagem inovadora e
qualidade dos temas conteúdos (n = 2).
PLANO DE AÇÃO
- Elevar a cobertura da rede de esgoto;
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- Construir estação de tratamento de esgoto;
- Implantar Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos;
- Implantar nas escolas o programa de educação ambiental;
- Criar sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas;
- Criar cooperativas de catadores de lixo reciclável;
- Elevar a porcentagem de domicílios atendidos com água potável;
- Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivar programas como educação de jovens e adultos (EJA);
- Oportunizar o atendimento em saúde à população
- Criar postos de saúde, hospitais e unidades de pronto atendimento (UPA).
- Elevar a urbanização das ruas.
- Oportunizar melhores condições na área social, saúde, ensino e qualificação profissional.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15013278
EMEF NOSSA SENHORA DE FATIMA
Infantil e Ensino Fundamental
SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
Comunidade Anã
O nome da comunidade faz jus à lenda de Moanã, que seria um ser sobrenatural, que vivia
em um lago, assustando pescadores e espalhando medo na comunidade. Contudo, anteriormente a
comunidade era denominada de Piquiá. Os primeiros moradores foram o Sr Ivo Godinho e sua
esposa Severina que vieram para à comunidades atraídos pela terra ideal para o plantio de mandioca,
que compunha a subsistência da família.
Histórico da Escola
O nome da escola homenageia a padroeira da comunidade (Nossa Senhora de Fátima). A
escola surgiu a partir de comunitários e da ajuda da igreja, na pessoa de Frei Marcus. Os primeiros
professores eram pagos pelos padres. As primeiras instalações da escola eram de madeira, com piso
de cimento e telha “brasilite”.
Em 1998 a escola recebeu o ensino fundamental de 5ª a 8ª série. No ano seguinte a escola
recebeu uma nova estrutura, toda em alvenaria. Em 2005, passou a ter ensino modular e dois anos
depois passou a funcionar nos níveis educação infantil, fundamental e educação de jovens e adultos,
sendo validado este ultimo em 2010.
Quantos aos projetos, a escola conta com “O lixo e suas transformações” e o projeto escola
arborizada
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Nossa Senhora de Fátima, 83,3% das pessoas questionadas responderam
não usufruir da coleta de lixo; 6,7% consideram boa e 10% não souberam responder, com isso, o
destino dos resíduos produzidos – de acordo com as respostas – é a queimada.
Água: As respostas dizem que a água é obtida através de micro abastecimento
comunitário (90%); rede geral de distribuição (6,7%) e de poço doméstico (3,3%). Dos
entrevistados, 53,3% declaram que a água não recebe nenhum tratamento e 46,7% é clorada.
Esgoto: 63,3% dos entrevistados consideram o sistema de esgoto ruim; 33,3% declararam
não possuírem rede de esgoto e 3,3% consideram bom, com isso, 23,3% destinam dejetos a céu
aberto; 13,3% em sumidouros; 6,7% em fossas sépticas e 56,7% despejam de outras formas.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos possuidores de ensino fundamental
incompleto, com 74,1%, seguida dos que possuem ensino fundamental completo (14,8%); 11,1%
não sabem nem escrever; 7,4% com ensino médio incompleto e 3,7% possuem ensino médio
completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: doenças respiratórias (45%), seguida por diarréia com 20% dos casos; problemas
ósseos e ou articulações (6,7%); problemas de coração (5%); problemas de pele (5%); verminoses
(3,3%); dengue (1%); hepatite (1%); outras viroses (1%); diabetes (1%); câncer (1%) e outras
doenças (3,3%). Ressalta-se que o percentual de 3,3% disse não ter havido ocorrência de nenhuma
doença, podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam positivamente na conservação da
saúde.
As declarações mostram que 82,9% recorrem a postos de saúde para seu atendimento;
8,6% aos agentes comunitários; 5,7% recorrem a curandeiros ou bezendeiros e 2,9% às farmácias.
Quanto ao atendimento de saúde, 40% dos entrevistados consideram bom; 36,7% regular;
10,% o julgam bom; 3,3% inexistente e 10% não souberam opinar. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 30% dos entrevistados declararam ser inexistente; 10% regular; 3,3%
bom e 56,7% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social, 33,3% dos entrevistados a julgam regular;
10% bom; 3,3% testemunharam não existir e 53,3% dos entrevistados não souberam responder.
Outro dado de avaliação foi à qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que 51,7%
consideraram boa; 24,1% consideram este item regular; 13,8% inexistente; 3,4% ruim e 6,9% não
souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos (gráfico 1) que 86,7% dos entrevistados não
possuem documento de propriedade do terreno; 10% possuem e 3,3% não souberam responder,
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dessa forma a falta de formalidade fica visível na maioria das respostas sobre esse aspecto
questionado. Questionados sobre as características do terreno, 100% se localizam em áreas de terra
firme. Já quando foram questionados se a casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente
outros, 50% dizem que a casa onde moram é própria; 36,7% informaram que a área foi cedida; 10%
dizem ter obtido através de posse e 3,3% moram em assentamentos rurais.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: a maioria (20,8%) se desloca a pé; 18,4% através de bicicleta; 16,8% moto-táxi; 15,2% carroça
/ carro de boi; 8% ônibus; 8% utilizam barca/balsa//lancha; 6,4% moto; 4,8% canoa/bajara e 1,6%
cavalo / jegue / mula.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem, 76,7%% relatam
que o abastecimento de água é bom; 13,3% regular; 6,7% ruim e 3,3% não soube responder.
Urbanização das ruas: 36,7% dos entrevistados disseram que não existeurbanização das
ruas; 20% bom; 20% ruim; 6,7% regular e 16,7% não souberam responder.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 70% das respostas dos entrevistados
confirmam que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 16,7% responderam que 1 apenas
trabalha; em 6,7% 2 menores trabalham e 6,7% dos questionados disseram que 3 ou mais menores
contribuem com a renda familiar. Quanto à renda familiar, 43,3% possuem renda de 1 a 2 salários
mínimos; 40% recebem menos de 1 salário mínimo e 16,7% de 2 a 3 salários mínimos.
Segurança Pública
Entre os entrevistados, 33,3% julgam não existir; 20% consideram boa; 6,7% regular;
3,3% ruim e 36,7% não souberam informar. Tais dados fornecem base para a inferência de que há
ocorrência de violência na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 96,7% disseram que sim e
3,3% dizem que gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos,
etc.), 50% responderam que participam às vezes; 30% na maioria das vezes e 20% nunca participam
das atividades. E quando perguntados se participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 60% participariam; 26,7% talvez e 13% não participariam.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (86,7%) o aspecto mais importante é o atendimento a
saúde; 6,7% qualidade do ensino; 3,3% atendimento ao portador de deficiência e 3,3% a assistência
social.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 70% consideram a
segurança pública; 16,7% áreas de lazer/esporte e 13,7% a limpeza de ruas e terrenos. Também
foram questionados sobre o que consideram mais importante entre: áreas ambientais, arborização das
ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 43,3% consideram mais
importantes a qualidade do ar; 26,7% as áreas verdes; 16,7% os rios e lagos; e 10% as
praias/balneários.
PESQUISA E DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DAS
ESCOLAS PÚBLICAS - PEDEOP
Foi entrevistado um total de sete professores sendo que cinco foram do sexo feminino
(71,4%) e dois do sexo masculino (28,6%). A faixa etária dos entrevistados variou entre 18 e 64 anos
sendo que 42,9% (n = 3) estão na faixa de 31 a 40. O tempo de serviço dos entrevistados variou de 2
a 20 anos. Cinco (71,4%) tiveram acesso ao trabalho através de contratação e apenas dois (28,6%)
são concursados. Entre os concursados esses estão a menos de seis anos no cargo. Entre os
professores contratados todos estão com menos de seis anos no trabalho.
Os professores entrevistados lecionam na educação infantil (n = 2) e nas séries iniciais (n
= 5) e finais (n = 6) do ensino fundamental. Seis deles (46,2%) ministram aulas em mais de um
segmento da escola. Quatro professores ministram aulas nas duas séries do ensino fundamental e
dois ministram na educação infantil e em uma das séries do ensino fundamental. Nas séries iniciais
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as disciplinas ministradas por um mesmo professor são: Estudos Amazônicos/Ensino
Religioso/Geografia, Estudos Amazônicos/Artes, Língua Portuguesa/Inglês e Matemática/Ciências.
Entre os seis professores que ministram aulas nas séries finais do ensino fundamental, cinco
lecionam em todas as séries (6º ao 9º ano). Apenas um entrevistado informou possuir outra atividade
na escola, nesse caso na Biblioteca. A totalidade informou não trabalhar em outra escola do
município.
Quanto à formação dos professores, dois (28,6%) possuem graduação completa e cinco
(71,4%) graduação incompleta. Todos cursaram ou estão cursando Licenciatura Plena
(Matemática/Física, Pedagogia, Letras, História/Geografia, Biologia) e se formaram ou estudam em
instituições privadas (n = 3 professores) ou federais (n = 4). Entre essas instituições cinco (71,4%)
são na modalidade presencial e duas (28,6%) semipresencial.
Quando os professores foram perguntados sobre o grau de importância dos fatores
limitantes ao seu aprimoramento/atualização profissional, os fatores apontados como muito
importantes pela maioria dos entrevistos foram: à falta de comunicação e divulgação dos cursos nas
escolas (57%) e a falta de recursos financeiros (57%).
Em se tratando de fatores que estimulam a busca do aprimoramento profissional, a maioria
dos professores consideram muito importante o interesse pessoal (85,7%), melhoria no desempenho
profissional (57,1%) e oferta de equipamentos de apoio (57,1%). Os cursos citados como
importantes para melhorar o desempenho de suas atividades de ensino foram: Inglês, Educação
Especial, Informática, Pedagogia, Artes, Português, Relações Humanas, Meio Ambiente, Saúde,
Alfabetização para séries iniciais.
Sobre os motivos que motivam os professores, a maioria dos docentes considera como
muito importante: (1) articulação entre alunos, professores e gestores, (2) interesse dos alunos, (3)
bom desempenho dos alunos, (4) qualificação e atualização em conteúdos específicos, (5) diálogo
com outros professores sobre questões das disciplinas, (6) atuação em processo de gestão
participativa, (7) salas de aula adequadas e (8) trabalhar em só local. Para a motivação dos alunos, na
percepção dos professores, a maioria dos docentes considera como muito importante: (1) convívio
social, (2) integração dos espaços de cidadania escola-comunidade, (3) aprendizado por meio de
atividades lúdicas e participativas, (4) acesso a fontes bibliográficas variadas, (5) estimulo da família
e (6) estímulo docente e relação professor-aluno.
Para a escola Nossa Senhora de Fátima, os professores consideram os seguintes temas
como importantes para serem trabalhados transversalmente: orientação sexual, meio ambiente e
drogas.
Todos os professores entrevistados afirmaram haver na Escola Nossa Senhora de Fátima
salas de aula, biblioteca/sala de leitura como estrutura de apoio pedagógico. Cinco desses afirmaram
ainda haver um laboratório de informática na escola. A sala de aula e a Biblioteca/sala de leitura são
os espaços utilizados na escola para ministrar as aulas. Os computadores da escola não são
conectados na internet e não há pessoal qualificado para apoio. A maioria dos entrevistados
informou que o espaço físico e o material são insuficientes e/ou inadequados.
Em relação a materiais audiovisuais de apoio didático-pedagógico seis professores
(85,7%) informaram que a escola possui tais materiais. Todos informaram que a escola não fornece
curso de captação. A maioria (n = 5) informou que raramente utilizam tais recursos, um (14,3%)
utiliza eventualmente e um (14,3%) nunca utiliza.
Em relação à biblioteca todos os entrevistados informaram que as instalações, acervo e
equipamentos são inadequados e/ou insuficientes. O acervo da biblioteca é composto de: literatura
infantil, literatura juvenil, literatura brasileira, literatura de autores regionais, literatura estrangeira,
livros didáticos, jornais e revistas e mapas e atlas.
A totalidade dos professores entrevistados informou a escola recebe vezes livros didáticos
pelo PNLD. Quatro professores (57,1%) informaram não saber quem escolhe os livros didáticos da
escola e três disseram que seria a Secretaria de Educação Municipal ou Estadual. Sete professores
utilizam os livros em suas aulas de forma integral e um de forma parcial. Os professores também
utilizam as seguintes fontes no preparo das atividades de ensino e eventos escolares: livros
didáticos/paradidáticos, livros e revistas e jornais. Os critérios empregados para a escolha do livro
didático utilizados em sala de aula são: adequação de conteúdos (n = 5 dos professores
entrevistados), apresentação dos conteúdos (n = 1), atualidade dos conteúdos (n = 4) e abordagem
inovadora e qualidade dos temas conteúdos (n = 2).
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PLANO DE AÇÃO
- Construir estação de tratamento de esgoto;
- Implantar Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos;
- Implantar nas escolas o programa de educação ambiental;
- Melhorar o serviço de atendimento básico à saúde da população;
- Melhorar a infraestrutura das escolas, sobretudo com acesso aos portadores de
deficiência;
- Aumentar o acervo das bibliotecas nas escolas públicas;
- Melhorar a segurança pública nas praças e logradouros;
- Desenvolver programas de inclusão social;
- Incentivar a prática de esporte.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF NOSSA SENHORA RAINHA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15013391
EMEF NOSSA SENHORA RAINHA
Infantil e Ensino Fundamental
SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL - RML
Comunidade Vila Brasil
A comunidade Vila Brasil inicialmente chamava- se Uxicara por existir muitas árvores de
Uxi e plantação Cará. No ano de 1957 passa a ser chamada de Vila Brasil, porque é um nome de um
pequeno vilarejo de Portugal.
Nos primórdios, a economia baseava- se na caça, pesca, além da comercialização de couro
de animais e produção de farinha, beiju e tucupi, extração de borracha e fabricação de artesanato.
Entretanto, atualmente a economia está baseada na agricultura, artesanato e piscicultura.
Histórico da Escola:
A escola foi fundada em 26 de fevereiro de 1961. Em 1969 a escola passou a ser chamada
de Escola de Primeiro grau Nossa Senhora e Rainha, neste período evidencia-se o apoio da igreja, a
mesma funcionava nas dependências da capela da comunidade, que estava na responsabilidade da
paróquia de São Raimundo Nonato. Em 1998 foi implantada a primeira turma do curso supletivo,
terceira etapa e em 1999 foi ampliada para o Ensino Fundamental de primeira a quarta série e
terceira a quarta etapa.
No ano de 2000 a referida escola foi ampliada. No dia 24 de junho foi inaugurada a atual
escola, a mesma obteve três salas de aula, uma secretaria, uma cozinha, um depósito, um poço
artesiano e um gerador a diesel.
Em 2001 a escola foi transformada em anexo da escola São Miguel Arcanjo, comunidade
de São Miguel. Em 2007, foi transformada em polo, devido ao crescimento do número de alunos
matriculados. Entretanto, no ano de 2011 o polo passa a receber como anexo a Escola municipal de
Ensino Fundamental São Sebastião, localizada na comunidade de Arimum, a qual fazia parte do polo
São Miguel Arcanjo.
Quanto aos projetos desenvolvidos na escola, destacam- se, o Projeto Reforço, que
objetiva melhorar a qualidade de ensino através do trabalho com a leitura, escrita e cálculos de forma
dinâmica. O projeto Biblioteca Móvel, ao qual objetiva aumentar o gosto pela leitura.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Nsa. Rainha 90,5% das pessoas questionadas responderam que o lixo
produzido é queimado; 4,8% do lixo é enterrado; e 4,8% das pessoas dão outros destinos ao lixo.
Água: 40% dos entrevistados declararam que a água é fornecida pelo micro abastecimento
comunitário; 55% poço doméstico; e 5,0% rio açude, lago igarapé ou nascente. Dos entrevistados
68,4% filtram a água; 10,5% fervem a água; e 21,1% colocam cloro na água.
Esgoto: 9,5% dos entrevistados declararam que usam sumidouro e 90,5% despejam seus
esgotos a céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, 28,6% possuem ensino fundamental incompleto; 42,9% ensino
fundamental completo; 9,5 ensino médio incompleto; 4,8% não sabe ler nem escrever; 4,8% ensino
médio completo; e 4,8% ensino superior completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: 6,5% dengue; 9,7% doenças respiratórias; 42,5% diarréia; 6,5% outras viroses;
9,7% problemas de coração; 3,2% problemas ósseos/ou problemas de articulação; 6,5% diabetes;
6,5% hanseníase; 3,2% problemas de coração; e 3,2% relataram que não houve casos de doenças.
As declarações mostram que 71,4% das pessoas recorrem ao porto de saúde; 4,8%
recorrem ao médico do plano de saúde; 4,8% ao hospital público; e 19% recorrem aos agentes
comunitários de saúde. Quanto ao atendimento de saúde 33,3% dos entrevistados consideram bom;
47,6% regular; 4,8% consideram ruins; 9,5% não existe; e 4,8% não souberam responder. Quando
questionados sobre a assistência social, 14,3% dos entrevistados testemunharam ser bom; 28,6%
relataram ser regular; 33,3%relataram que não existe; e 23,8% não souberam responder. Quanto ao
atendimento aos portadores de deficiência 9,5% dos entrevistados relataram que este item é regular;
4,8% ruim; 61,9% não existem; e 23,8% não souberam responder. Outro dado de avaliação foi a
qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que 76,2% consideraram bom; e 23,8%
consideram este item regular.
Habitação
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Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que 100% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno. Questionados sobre as características do terreno, 100% dos
entrevistados responderam que vivem em área de terra firme. Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dentre outros 87,0% dizem que a casa onde moram é
própria; já 4,3% moram em casa cedida; e 8,7% responderam que vivem em assentamentos Urais.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: 16,3% usam bicicleta; 6,1% usam barca balsa ou lancha; 16,3% usam moto; 28,6% andam a pé;
30,6% usam canoa ou bajara; e 2,0% usam outros transportes.
Urbanização das Ruas
Entre os entrevistados, 19,0% disseram que este item é bom; 38,1% regular; 9,5% ruim;
33,3% relataram que não existe urbanização das ruas.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
A partir deste estudo percebe-se que em 57,1% das respostas dos entrevistados confirmam
que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 23,8% dois menores trabalham; e 19,0% 4 ou mais
menores trabalham. Quanto à renda familiar, 4,8% não possuem renda; 52,4% menos de 1 salário
mínimo; e 42,9% de 1 a 2 salários mínimos.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 100% disseram que sim. Por
outro lado, quando perguntados com que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 9,5% responderam que nunca participam; 47,6% as
vezes; e 42,9% na maioria das vezes. E quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 71,4% sim; 4,8% não; e 23,8% talvez.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados 95,2% o aspecto mais importante é o atendimento a
saúde; e para 4,8% o item mais importante é a qualidade de ensino.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 47,6% consideram a
coleta de lixo; 33,3% o abastecimento de água; 9,5% o transporte coletivo; e 9,5% a urbanização das
ruas. Quanto ao meio ambiente 14,3% consideram importantes áreas de esporte e lazer; 14,3%
programação cultural; 42,9% limpeza de ruas e terrenos; e 28,6% a segurança pública.
PLANO DE AÇÃO
- Implantar sistema de tratamento e distribuição de água;
- Construir estação de tratamento de esgoto sanitário;
- Implantar coleta seletiva do lixo;
- Implantar nas escolas o programa de educação ambiental;
- Melhorar o serviço de atendimento em saúde à população (contratação de agentes de
saúde, enfermeiros(as) e médicos;
- Melhorar a infraestrutura das escolas tornando-as mais atrativa e evitando a evasão
escolar, como melhorias no acervo da biblioteca, laboratório de informática com acesso à internet;
- Construção de praças e parques como alternativa de lazer para os comunitários;
- Firmar convênio com SENAI e ou Universidades e escolas técnica para oferecer cursos
profissionalizantes de curta duração aos comunitários visando a profissionalização dos jovens e
adultos o que elevará a renda familiar;
- Implantação de posto policial na comunidade;
- Implantar serviço de assistência social na comunidade;
- Desenvolver programas sociais que visem melhoria da condição de vida e da renda
familiar.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL - DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Profª. Sofia Imbiriba, 80,5% dos entrevistados consideram bom o serviço
de coleta de lixo; 18,6% consideram regular e 0,9% consideram ruim. Em relação ao destino dos
resíduos produzidos, 100% dos entrevistados responderam que o lixo produzido é coletado pelo
serviço de limpeza.
Água: Dentre as pessoas entrevistadas, 61,6% declaram que o serviço de abastecimento de
água é bom; 22,3% consideram regular; 7,1% consideram ruim; 6,2% dos entrevistados afirmaram
não existir sistema de abastecimento de água e 2,8% não souberam responder. Com isso, 85,4%
utilizam água da rede geral de distribuição; 10,2% possui poço domestico e 4,3% contam com micro
abastecimento comunitário. Dentre os entrevistados,24,5% usam água sem nenhum tratamento;
38,7% fazem tratamento da água por meio de filtragem; 31,9% adicionam cloro e 5% fazem o
tratamento por meio de fervura.
Esgoto: 61,9% dos entrevistados disseram que a qualidade do sistema de rede de esgoto é
regular; 18,6% consideram bom; 13,9% consideram ruim; 4,6% dos entrevistados afirmaram não
existir sistema de esgoto no seu bairro e 0,9% não souberam responder. Os moradores lançam seus
dejetos em fossa séptica (68,1%); destinam em rede geral de esgoto (27,9%); sumidouros (3,1%) e
lançam seus dejetosem céu aberto ou vala (0,9%).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante de escolaridade é a dos que possuem ensino médio
completo (31%); os que possuem ensino fundamental incompleto (21,1%); os sabem ler, mas não
frequentou a escola (21,1%); ensino médio incompleto (17,6%); ensino fundamental completo
(16,4%); ensino superior incompleto (5,9%); possuem ensino superior completo (5,3%) os que não
sabe ler nem escrever (2,8%). Quando questionados sobre a qualidade do ensino, 53,3% consideram
bom; 33,7% consideram regular; 5,9% consideram ruim e 2,8% não souberam responder.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: dengue (24,4%); diarreia (16,3%); outras viroses (12,5%); doenças respiratórias
(8,3%); hepatite (6,4%); diabetes (5,5%); leptospirose (1,7%); câncer (1,7%); hanseníase (1,5%);
problemas de pele (1,3%); problemas ósseos e de articulação (1,1%); verminoses (0,8%); doenças
mentais (0,4%). Ressalta-se que o percentual de apenas 16,6% que disse não ter havido ocorrência
de doença, podendo isso ser reflexo das baixas condições de saúde, qualidade de vida e saneamento.
As declarações mostram 48,3% dos entrevistados recorrem ao posto de saúde para o
tratamento das suas doenças; 34,4% procuram hospitais públicos; 9% procuram o médico do plano
de saúde; 4% vão à farmácia; 1,5% procuram os agentes comunitários de saúde; 1,5% procuram
hospitais privados e 1,2% procuram os curandeiros e benzedeira. Assim, quando questionados
quanto ao atendimento de saúde, 48% dos entrevistados consideram bom; 34,4% consideram
regular; 16,4%julgamruim; 1,1% não souberam responder.
Quando questionados sobre o atendimento aos portadores de deficiência,39,3%
consideram regular; 23,2% consideram ruim; 17,6% não souberam responder;11,1% consideram
bom e 8,7% dos entrevistados afirmam que não existe.
Quanto a assistência social,32,2% consideram regular; 18,3% consideram bom; 16,4%
consideram ruim; 17% dos entrevistados afirmam que não existe e 16,1% não souberam responder
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que 55,1% dos entrevistados possuem
documento de propriedade do terreno; 26,9% não possuem e 18% não souberam responder.
Questionados sobre as características do terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem
em área de terra firme. Já quando foram questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 84,5%responderam que a casa onde moramé própria;8% disseram morar em
casa alugada; 5,6% dizem que a residência é cedida; 1,9% adquiriram a casa por posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados, os entrevistados responderam
queusam ônibus (32,6%); usam carro (21,7%); andam a pé (14,2%); moto (11,5%); bicicleta (9,8%);
moto taxe (9%); van ou Kombi (0,9%); usam carroça ou carro de boi (0,3%).
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação ao abastecimento de água no bairro onde vivem,
61,6% declaram que o serviço de abastecimento de água é bom; 22,3% consideram regular; 7,1%
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consideram ruim; 6,2% dos entrevistados afirmaram não existir sistema de abastecimento de água e
2,8% não souberam responder.
Urbanização das ruas: Em 61,6% das respostas, os entrevistados consideram bom a
urbanização das ruas; 36,5 consideram regular; e 1,9% consideram ruim (Figura 582).

Figura 582. Percentual de opiniões sobre urbanização nas ruas
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 83,6% das respostas dos entrevistados
confirmam que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 8% responderam que 1 apenas trabalha;
6,2% dos questionados disseram que dois menores e 2,2% responderam que três ou mais menores
trabalham. Quanto à renda familiar, 49,2% vivem com renda de 1 a 2 salários mínimo; 33,4%
possuem renda de 2 a 3 salários mínimos; 8% vivem com mais de 3 a 5 salários mínimo; 5,9%
recebem menos de 1 salário mínimo; 2,2% vivem com mais de 5 salários e 1,2% não possuem renda.
Segurança Pública
Quando questionados quanto a segurança em locais públicos, 65,6% dos entrevistados
consideram bom; 16,4% consideram regular; 14,6 consideram ruim; 3,1% afirmam que não existe
segurança publica em sua comunidade e 0,3% dos entrevistados não souberam responder.
Cidadania
Quando perguntados se gostam do bairro onde moram 100% disseram que sim. Isso chama
atenção ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem.
Por outro lado, quando perguntados com que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, entre outros),66,6% participam às vezes; 23,8%
participam na maioria das vezes e 9,6% responderam que nunca participam. E quando perguntados
se participariam de projetos que beneficiariam sua comunidade, 38,4% disseram que não
participariam; 35% disseram que talvez e 26,6% responderam que sim.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (77,4%) o aspecto mais importante é atendimento a
saúde; para 9,3% dos entrevistados o mais importante é existência de creches; para 5,9% o mais
importante é a qualidade do ensino; para 3,7% é o atendimento ao portador de deficiência; para 2,2%
o mais importante é a implementação de cursos de qualificação profissional e para 1,5% o mais
importante é a assistência social. Observe a Figura 583.
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Figura 583. Item considerado mais importante pelos entrevistados.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram importante, 47,3% afirmam que a coleta de
lixo é o mais importante na comunidade; para 67,2% o mais importante é o abastecimento da água;
para 21,7% é a coleta de lixo e para 11,1% o mais importante é o transporte coletivo.
Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre: áreas verdes,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram: 82,7% dos
entrevistados consideram mais importante a qualidade do ar; 13,3% consideram mais importante os
rio e lagos 4% consideram importante as praias e balneários.
PEDEOP
Na Escola Sofia Imbiriba, treze professores foram entrevistados, sendo em sua totalidade
mulheres, em sua maioria (84,6%) com idade superior a 41 anos e duas com idade entre 18 e 30
anos. A maioria das professoras são concursadas (53,8%), sendo que 23,1% são efetivadas.
Nenhuma das entrevistadas apresenta outra atividade na escola, além do ensino, e três entrevistadas
lecionam em outra escola, correspondendo a 23,1% das professoras pesquisadas na presente escola.
Em relação ao perfil de escolaridade, 92,3% apresentam graduação em nível superior
completa em licenciatura plena (76,9%) ou licenciatura curta (23,1%) e 100% realizam ou
realizaram algum curso ou programa de capacitação continuada. Ao serem questionados sobre as
razões limitantes para o aprimoramento profissional, foi considerada de muita importância a falta de
tempo em razão da composição de carga horária em outras escolas (30,8%), falta de comunicação e
divulgação de cursos (30,8%), falta de programas de incentivo da Secretaria de Educação (30,8%).
Sobre as razões que os estimulam a busca de aprimoramento profissional, em uma escala
de muita importância a indiferente, fatores como interesse pessoal (92,3%), melhoria de função e/ou
salário (46,2%), oferta de equipamentos de apoio (53,8%), oferta de eventos em temáticas novas
(38,5%), foram considerados muito importantes pelos entrevistados, que desejam a oferta de cursos
que visam melhor desempenho das atividades (92,3%), e a maioria (53,8%) se considera apta a
participar de cursos e/ou educação continuada à distância.
Em relação à motivação da atuação dos professores, diversos fatores foram classificados
como de muita importância pela maioria dos professores como: recursos didáticos para implementar
práticas, inclusive laboratório (69,2%), melhores salários (76,9%), interesse (69,2%) e bom
desempenho dos alunos (76,9%), qualificação e atualização em conteúdos específicos (53,8%),
número adequado de alunos em sala de aula (69,2%), diálogo com outros professores sobre questões
da disciplina (46,2%), atuação em processos de gestão participativa (46,2%), e salas de aula
adequadas (69,2%). O fato de trabalhar em um só local foi considerado muito importante também
por 69,2% dos professores.
Na percepção da maioria dos professores, os fatores que motivam a atuação dos alunos, de
muita importância são: convívio social (84,6%), programas e /ou projetos dirigidos aos alunos
(69,2%), metodologia de ensino voltada a memorização de conteúdo (53,8%), articulação do
conteúdo com a realidade socioambiental e cultural do aluno (69,2%), integração dos espaços de
cidadania Escola-Comunidade (76,9%), maior inclusão social (61,5%), facilidade de acesso à
internet (53,8%), expectativa de melhoria de vida e trabalho por meio do ensino (61,5%),
aprendizado por meio de atividades lúdicas (69,2%), acesso a fontes bibliográficas (61,5%), estímulo
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da família (61,5%) e do docente e relação aluno-professor (76,9%), facilidade de deslocamento até a
escola (53,8%), merenda escolar (69,2%), e salas de aula adequadas (61,5%).
Em questões referentes aos temas transversais, a maioria dos professores (84,6%)
afirmaram ter acesso a orientações oficiais para ensino da área, incorporando orientações oficiais
sugeridas no ensino (76,3%), e trabalhando algum tema transversal em suas disciplinas (100%),
integrado aos conteúdos das disciplinas, principalmente nos temas de meio ambiente e saúde. Além
disso, é de conhecimento da maioria (76,9%) o projeto político-pedagógico da escola.
Na infraestrutura de apoio pedagógico, na escola foi listada a presença de salas de aula,
biblioteca, laboratórios de informática e sala de recurso multifuncional. Das instalações presentes,
somente a sala de aula é utilizada por todos os professores, enquanto que a biblioteca e/ou sala de
leitura e o laboratório de informática são utilizados por 59,1%. Nenhum professor citou a utilização
da sala de educação de recurso multifuncional assim como não foram respondidas questões sobre os
recursos materiais e infraestrutura.
Há computadores na escola, com conexão de internet, com velocidade de conexão é média
ou lenta (100%). O laboratório de informática possui pessoal capacitado para auxílio. Há projeto de
informática educativa na escola, segundo 100% dos entrevistados, e utilizam a tecnologia de
informação e comunicação nas aulas. Não há captação de recursos para projetos de TV Escola, rádio
e outros e 100% dos professores informaram que não há material audiovisual de apoio didático.
Todos utilizam o material, mesmo que eventualmente ou raramente.
A escola recebe livros didáticos pelo Plano Nacional de Livros Didáticos (PNLD), sendo
que são selecionados por uma Comissão de Professores. Todos os professores utilizam o material
didático adotado pela escola, integralmente. Mesmo assim, para elaboração das aulas, utilizam outras
fontes, como outros livros, inclusive outros livros didáticos, revistas, jornais e internet.
Na avaliação da pertinência do material didático adotado pela escola, o material contribui
para reforçar parcialmente a metodologia de ensino centrada na memorização (53,8%), na oferta de
questões estimulantes para o aprendizado dos alunos (61,5%), não está defasado em relação à
dinâmica do processo de ensino e aprendizagem (46,2%), não consiste na principal fonte de
informação e leitura dos alunos (46,2%), oferece parcialmente estratégia para pesquisa e aplicação
do conhecimento (53,8%), aprofunda o conhecimento trabalhado em sala de aula (46,2%), e está
adequado parcialmente às orientações curriculares oficiais (76,9%).
PLANO DE AÇÃO
- Elevar a cobertura da rede de esgoto;
- Construir estação de tratamento de esgoto;
- Implantar Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos;
- Implantar nas escolas o programa de educação ambiental;
- Criar sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas;
- Criar cooperativas de catadores de lixo reciclável;
- Elevar a porcentagem de domicílios atendidos com água potável;
- Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivar programas comoeducação de jovens e adultos (EJA);
- Oportunizar o atendimento em saúde à população
- Criar postos de saúde, hospitais e unidades de pronto atendimento (UPA)
- Elevar a urbanização das ruas.
- Oportunizar melhores condições na área social, saúde, ensino e qualificação profissional.
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DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL - DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola São Benedito, 100% afirmaram não existir coleta. Com isso, o lixo é em
100% queimado.
Água: Quanto à fonte de abastecimento: 98% afirmaram que provém micro abastecimento
comunitário e 1,2% de poço doméstico. Dos entrevistados 100% afirmam que a água chega sem
tratamento. Quanto à forma de tratamento realizada em domicilio: 77,4% declararam ser filtrada e
22,6% clorada.
Esgoto: 100% afirmaram a não utilização deste serviço. Quanto ao destino do esgoto:
48,1% utilizam sumidouro vala/ a céu aberto; 39% fossa séptica e 13% sumidouro.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é 54,5% possuem ensino fundamental incompleto;
18,2% ensino médio completo; 14,3% ensino fundamental completo; 7,8% ensino médio
incompleto; 2,6% responderam outros e 1,3% cada, ensino superior completo e ensino superior
incompleto.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram a ocorrência de doenças nos últimos 12 meses. As
doenças de maior ocorrência foram: 23,1% diarreia; 15% doenças respiratórias; 12,2% cada, viroses;
verminoses; 8,2% não houve casos de doenças; 4,8% cada, dengue e diabetes; 4,1% problemas
ósseos/articulação; 2% cada, outros e problemas do coração; 0,7 % problemas de pele.
As declarações mostram que 60,8% recorrem a posto de saúde; 21,6% hospital público;
8,8% curandeiros/benzedeiros; 4,9% agentes comunitários de saúde e 2% cada, médico do plano de
saúde e farmácia. Quanto ao atendimento de saúde, 58,4% considera regular; 24,7% ruim e 16,9%
bom.
Quando questionados sobre atendimento ao portador de deficiência, 100% afirmam não
existir. Quando questionados sobre a assistência social, 39,2% consideraram regular; 25,7% ruim;
24,3% não sabe; 6,8% afirmam não existir; 6% consideram bom. Outro dado de avaliação foi a
qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que 51,9% consideraram regular; 35,1% bom;
7,8% não sabem e 5,2% consideram ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que 93,5% dos casos entrevistados não
possuem documentação; 3,9% possuem e 2,6% não sabem. Questionados sobre as características do
terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
questionados se a casa onde moram era própria, cedida, alugada, dentre outros, 100% disseram
outros (reserva extrativista).
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: a maioria (28,9%)barca/ balsa/ lancha; 28,6% a pé; 27,4% bicicleta; 12,4% canoa/ bajara; 1,9%
moto e 0,8%carroça/ carro de boi; 1,3% cada, carro de boi.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem 63.6%
consideraram bom; 24,7% regular; 9,1% ruim e firmaram não existir e 2,6% não sabe.
Urbanização das ruas: 100% afirmaram não existir urbanização das ruasErro! Fonte de
eferência não encontrada..
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
A respeito da quantidade de menores de 18 anos que contribuem com a renda familiar,
seguem as respostas: 61% dos entrevistados afirmaram nenhum; 22,1% de um a dois; 11,7% de dois
a três e 5,2% três ou mais.
Analisando os gráficos, percebe-se que 51,9% possuem menos de um salário mínimo; 39%
de um a dois salários mínimos; 7,8%de dois a três salários e 1,3% sem renda.
Segurança Pública
Todos as pessoas entrevistados afirmam não existir segurança pública na comunidade
onde moram.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram, 98,7% responderam que sim
e 1,3% gostam parcialmente. Por outro lado, quando perguntados com que frequência a família
participa de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 57,1% às vezes;
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31,2% na maioria das vezes e 11,7% nunca. E quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiam a comunidade, 76,6% responderam sim; 15,6% talvez/ depende e 7,8% não.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (53,2%) o aspecto mais importante é o atendimento de
saúde, seguido de 42,9% qualidade de ensino e 3,9% cursos de qualificação profissional. Observe a
Figura 584.

Figura 584. Item considerado mais importante pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 62,3% responderam
limpeza de ruas e terrenos; 22,1% áreas de lazer/ esporte; 13% segurança pública e 2,6%
programação cultural. Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre:
áreas verdes, arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os
seguintes: com 35,1% cada, áreas verdes e qualidade do ar; 16,9% rios e lagos; 7,8% qualidade do
ar; 5,2% arborização de ruas.
PEDEOP
Na Escola São Benedito, catorze professores foram entrevistados sendo a maioria do sexo
masculino (n = 5). A faixa etária dos entrevistados variou entre 18 a 64 anos sendo que a faixa entre
31 a 40 anos esteve representada pela maioria dos professores (42,9%). O tempo de serviço dos
entrevistados variou de 6 a 25 anos.
Seis professores (42,9%) teve acesso ao trabalho através de concurso público e oito foram
contratados (57,1%). Entre os professores concursados, um tem de 2 a 5 anos de serviço e três têm
de 16 a 20 anos. Dentre os contratados, o tempo de serviço variou entre 0 a 25 anos.
Com relação aos segmentos dos professores, dois (9,5%) lecionam na educação infantil,
oito (38,1%) nas séries inicias do ensino fundamental e onze (52,4%) no ensino fundamental nas
séries finais. Quanto às séries que os professores trabalham de acordo com o segmento, três
lecionam no pré-escolar da educação infantil. Nas séries iniciais do ensino fundamental, sete
professores lecionam nas séries de 1° ao 5° ano. Nas séries finais do ensino fundamental, seis
professores lecionam em três séries (7° ano, 8°ano e 9°ano.
Quanto à formação dos professores, cinco deles (35,7%) possui graduação completa e seis
(42,9%) incompleta. Todos em cursos de Licenciatura Plena realizados, sete (63,6%) em instituição
pública federal e quatro (36,4%) em instituição privada.
Nove (64,3%) professores apontaram como indiferente a falta de tempo como um dos
fatores limitantes ao seu aprimoramento/atualização profissional. Além desses outros fatores são
apontados como limitantes, por exemplo: à falta de divulgação dos cursos nas escolas, a falta de
compromisso institucional com o docente, a falta de possibilidades operacionais em função da
distância física, a falta de recursos financeiros.
Se tratando de fatores que estimulam a busca do aprimoramento profissional, onze
(78,6%) professores consideram muito importante o interesse pessoal, cinco (35,7%) o incentivo por
parte da Secretaria de Educação, a melhoria de função/salário na escola e a oferta de eventos (cursos,
palestras, workshops, etc.), e onze a oferta de equipamento de apoio (computador, internet, kits de
formação, etc.). Os cursos citados como importantes para melhorar o desempenho de suas atividades
de ensino foram: Cursos com mais Metodologia de Ensino, Informática, Braile, Educação infantil,
Cursos de Recreação, Ensino da Arte, Língua Portuguesa, Educação Especial, Pós-Graduação em
Português, Inglês e Libras.
Para a motivação dos alunos, na percepção dos professores, os docentes consideram como
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muito importante (1) o convívio social, (2) programas e/ou projetos dirigidos aos alunos, (3)
articulação dos conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental e cultural, (4) integração dos
espaços de cidadania escola-comunidade, (5) expectativa de melhoria de vida e trabalho com a
formação escolar, (6) aprendizado por meio de atividades lúdicas e participativas (7) estimulo da
família, (8) estímulo docente e relação professor-aluno, (9) merenda escolar e (10) salas de aula
adequadas.
Para a escola São Benedito, os professores consideram os seguintes temas como
importantes para serem trabalhos transversalmente: Gravidez na adolescência, Ética, Pluralidade
Cultural, Meio Ambiente, Orientação Sexual, Saúde, Trabalho e Consumo, e Cultura.
Todos os professores entrevistados, exceto dois, afirmaram haver na escola salas de aula e
Biblioteca/sala de leitura. A sala de aula e a biblioteca/sala de leitura são os espaços utilizados na
escola para ministrar as aulas para a maioria dos professores.
Todos os professores informaram haver na escola materiais audiovisuais de apoio
didático-pedagógico, no entanto a escola não fornece curso de captação para o uso desses materiais.
A maioria (n = 8; 57,1%) informou que raramente utilizam tais recursos.
Em relação à biblioteca/sala de leitura, 100% dos entrevistados informaram que o acervo
não é suficiente. Em relação ao espaço físico da biblioteca/sala de leitura cinco professores (56%)
consideraram suficiente, contudo, todos o consideram inadequados. O acervo da biblioteca é
composto de: literatura infantil, literatura juvenil, literatura brasileira, livros didáticos, livros
paradidáticos, jornais e revistas e mapas e atlas.
Todos os professores responderam que a escola recebe livros didáticos pelo PNLD. Quatro
(28,6%) dos entrevistados informaram que uma Comissão de professores é responsável pela escolha
dos livros didáticos. Seis professores informaram não saber como é realizada a escolha dos livros
didáticos. Dez professores (71,4%) utilizam de forma integral e três (21,4%) de forma parcial os
livros fornecidos. Os professores também utilizam as seguintes fontes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares: livros didáticos/paradidáticos, livros, revistas e jornais, Internet e
TV/outras mídias. A maioria dos entrevistados (n = 12) informou que os principais critérios para a
escolha do livro didático são: adequação dos conteúdos e atualidade dos conteúdos.
PLANO DE AÇÃO
- Elevar a cobertura da rede de esgoto;
- Construir estação de tratamento de esgoto;
- Implantar Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos;
- Implantar nas escolas o programa de educação ambiental;
- Criar um sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas;
- Criar cooperativas de catadores de lixo reciclável;
- Elevar a porcentagem de domicílios atendidos com água potável;
- Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivar programas como educação de jovens e adultos (EJA);
- oportuniza o atendimento em saúde à população
- Criação de postos de saúde, hospitais e unidades de pronto atendimento (UPA)
- Elevar a urbanização das ruas.
- Oportunizar melhores condições na área social, saúde, ensino e qualificação profissional.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola EMEIF São João, quanto à coleta de lixo, 100% dizem não existir. O
destino do lixo produzido e não coletados: 39,7% do lixo é enterrado; 17,2% do lixo é queimado;
43,1% do lixo é despejado na mata.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é feito por meio de bicão/cacimba
(20,5%); rio açude, lago, igarapé ou nascente (39,7%); outros (39,7%). 100% dos entrevistados
recebem água sem tratamento. Dos entrevistados, 100% utilizam outros meios para filtrar a água.
Esgoto: Quando questionados sobre a rede de esgoto 100% dos entrevistados responderam
não existir. Quando questionados sobre o destino do esgoto do banheiro ou sanitário a reposta foi a
seguinte: 100% despeja o esgoto a céu aberto/vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 3,4% não sabem ler/escrever; 37,9% possuem o ensino
fundamental incompleto; 20,7% possuem o ensino fundamental completo; 15,5% possuem o ensino
médio incompleto e 20,7% possuem o ensino médio completo; 1,7% possuem o ensino superior
completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: dengue (2,4%); doenças respiratórias (69%); hepatite (1,2%); Diarréia (27,4%).
As declarações mostram que 22,9% recorrem a postos de saúde; 36,9% recorrem a
hospitais públicos para seu atendimento; 3,2% recorrem aos agentes comunitários de saúde; 36,9%
utilizam os serviços de curandeiros/benzendeiras.
Quanto ao atendimento de saúde, 100% dizem ser ruim. Em relação ao atendimento aos
portadores de deficiências, 100% dizem que não existe; 10,1% não sabem.
Quando questionados sobre a assistência social, 100% dizem não existir. Outro dado de
avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que 100% consideram este item
regular.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que 100% dos entrevistados possuem o
documento de propriedade do terreno onde moram. Questionados sobre as características do terreno,
100% dos entrevistados responderam que vivem em área de terra firme. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 100% dizem que a
casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que utilizam: carro (7,6%); Bicicleta (16,5%); ônibus (19,1%); Moto (18,5%); moto-taxi (19,1%);
canoa/bajara (19,1%).
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem: 100% dizem não
existir.
Urbanização das ruas: 100% dizem não existir urbanização das ruas.
Desenvolvimento Econômico e Social (Geração de Emprego e Renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 55,2% das respostas dos entrevistados
confirmam que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 19% responderam que 1 apenas trabalha;
8,6% dos questionados disseram que dois menores trabalham e 17,2% responderam que três ou mais
menores contribuem com a renda familiar. Quanto à renda familiar, 41,4% não possuem renda;
27,6% recebem menos de 1 salário mínimo; 29,3% recebem de 1 a 2 salários mínimos; 1,7%
recebem mais de 2 a 3 salários mínimos.
Segurança Pública
Todos os entrevistados dizem não existir não existir segurança pública na sua comunidade.
.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 100% disseram que sim e isso
chama atenção ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do local onde
vivem. Por outro lado, quando perguntados com que frequência a família participa de ações da
comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 100% participam as vezes. E quando
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perguntados se participariam de projetos que beneficiariam sua comunidade: 82,8%, sim; 8,6%, não
e 8,6% talvez/depende.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (100%) o aspecto mais importante é o atendimento a
saúde.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 100% consideram áreas de
lazer/esportes.. Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre: áreas
ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. O resultado foi o seguinte:
100% considera a qualidade do ar como sendo o item mais importante.
PEDEOP
Local de trabalho: nestas escolas a maioria dos docentes são mulheres (100%) de faixa
etária variando entre 18 a 40 anos, sendo que a maioria é concursada (75%), apresentando estes 11 a
15 anos trabalhando a partir de concurso (66,7%), lecionam nas séries iniciais do ensino fundamental
(66,7%) atuam em turmas multisseriadas e não exercem outra atividade na escola e nem lecionam
em outras escolas.
Formação e motivação: A metade dos professores está cursando uma graduação (50%),
sendo a maior parte (100%) do tipo licenciatura plena, distribuídos em cursos de matemática (25%),
língua portuguesa (25%), pedagogia (12,5%), física (12,5%) e inglês (12,5%). Em relação à
instituição, 60% cursam em unidades privadas e 40% em unidades federais, sendo 75% de forma
presencial e 25% à distância. Quanto à formação continuada, a maioria (87,5%) respondeu ter
participado de cursos de capacitação em instituição pública, sendo 50% de forma presencial e 50%
semipresencial, e consideraram plenamente adequados (80%) os programas das disciplinas que
lecionam.
Em escala de importância os professores opinaram como as principais razões limitantes
ao seu aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de recursos financeiros (66,7% muito
importante); 2º) falta de mecanismos de cobrança, especialmente por parte do estado e município,
falta de possibilidades operacionais em função da distância física (33,3% muito importante,
importante e regular), falta de comunicação e divulgação dos cursos na escola, falta de compromisso
institucional com a formação docente, falta de vontade e motivação pessoal, falta de programas de
incentivos por parte das secretarias de educação (50% importante; 25% muito importante e regular);
4º) falta de possibilidades operacionais em função da distância, falta de tempo em função de
composição de carga horária em duas ou mais escolas (50% muito importante e importante).
Em escala de importância os professores opinaram como as principais razões que
estimulam sua busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º) oferta de equipamentos de
apoio: computador, internet, kits de formação, etc. (50% muito importante; 25% importante e pouco
importante); 2º) oferta de eventos (cursos, palestras, workshops, etc.) na sua área de interesse (75%
importante e 25% importante); 3º) Melhoria de função/salário na escola, temáticas novas e/ou
diversificadas, interesse pessoal, melhoria do desempenho profissional (50% muito importante; 25%
importante e regular); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de Educação (50% importante; 25%
muito importante e regular).
Quanto aos fatores que motivam o professor segue a escala de importância: 1º) Interesse
dos alunos, qualificação e atualização de conteúdos específicos, número adequado de alunos em sala
de aula, (100% muito importante); 2º) Recursos didáticos para implementar práticas, inclusive
laboratório, tempo destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos, melhores
salários, salas de aula adequadas, trabalhar em um só local articulação entre alunos, professores e
gestores, bom desempenho dos alunos, possibilidade de assumir cargos administrativos, atuação em
processo de gestão participativa (60% muito importante; 20% importante ou pouco importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue a escala de importância: 1º) Articulação
dos conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental e cultural, expectativa de melhoria de
vida e trabalho com a formação escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação professoraluno, merenda escolar, salas de aula adequadas (60% importante e 40% muito importante); 2º)
convívio social, programas e/ou projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino voltada para a
memorização do conteúdo, integração dos espaços de cidadania escola-comunidade, maior inclusão
social, facilidade de acesso a informação via internet, facilidade de acesso a contextos
informacionais e de lazer, aprendizado por meio de atividades lúdicas e participativas, acesso a
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fontes bibliográficas variadas, facilidade de deslocamento para a escola (60% muito importante e
40% importante).
Temas transversais na abordagem destes temas, 75% dos professores afirmam ter
recebido orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina e aqueles que receberam-nas
incorporam em suas aulas e trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como tema
indicado: meio ambiente. São trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em parceria com
outras disciplinas, sendo que na escala de associação de densidade temos: Ciências (27,3%), seguido
de Matemática, Química, Biologia, Português, Línguas, Geografia e História. Os professores
afirmaram não trabalhar temas transversais em parceria com outras instituições. Todos os
entrevistados alegaram conhecer o projeto político pedagógico da escola. Todos sentem-se
motivados em participar desses eventos, e a maioria dos alunos estariam altamente motivados a
participar (60% alta), principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º) Violência (doméstica,
escolar, gangues, etc) 2º) meio ambiente da região (floresta amazônica, biodiversidade), problemas
ambientais locais (desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc), problemas ambientais globais,
cultura regional (música, dança, festas, literatura, etc), saúde do corpo e saúde mental, bem estar
social (família, religião, preconceitos, etc), (60% regular e 20% importante e pouco importante); 3º)
doenças sexualmente transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (80% importante); 4º) Saúde (doenças
crônicas, câncer, diabetes, hipertensão, etc) (80% importante); 5º)questões étnicas (indígenas,
quilombolas, etc) (60% muito importante); 6º) violência sexual (pedofilia, exploração sexual, etc),
equipamentos tecnológicos e eletrônicos, cultura globalizada (hip hop, funk, grafite, etc), (60%
regular); 7º) vestuário e veículos (60% importante); 8º) profissão, renda e emprego, línguas locais
(oriundas das famílias tupi-guarani, jê, karib) (40% muito ou pouco importante). No contexto escolacomunidade os principais temas mencionados como importantes para serem trabalhados
transversalmente foram: cidadania, respeito, questões étnicas, problemas ambientais (20% cada) e
família e cultura (10% cada).
Relacionado à infraestrutura de apoio pedagógico existente na escola os professores
afirmaram existir apenas sala de aula e laboratório de informática para seu uso cotidiano. A metade
(50%) alegou usar costumeiramente as salas de aula. Como não existe outros espaços como sala
multimídia, as questões referentes a esse item não foram assinaladas. A maioria dos entrevistados
(75%) afirmou usar recursos de tecnologia da informação e comunicação e não utilizam recursos de
informática e da internet como apoio às atividades de sua disciplinas. Não há captação de projetos
pela escola, há materiais audiovisuais de apoio pedagógico, 75% já receberam cursos de capacitação
para uso de materiais audiovisuais de apoio didático e por conta disso, nunca usaram materiais
audiovisuais. Para suprir essa necessidade, 50% dos professores produzem seu próprio material
didático com recursos disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais, etc).
Com relação à biblioteca e sala de leitura todos afirmaram que o seu acerco bibliográfico
não é adequado (100%), composto principalmente de: mapas e atlas (21,4%), literatura infantil
(14,3%), literatura juvenil (14,3%), livros didáticos (14,3%), livros paradidáticos (14,3%) e literatura
brasileira (7,1%). A maior parte (75%) afirmou que os alunos utilizam a biblioteca como apoio aos
estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores afirmaram (100%) categoricamente
serem recebidos via Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes livros são escolhidos
pela comissão de professores (60%) e utilizados pelos professores (80%). Além destes, outros livros
são utilizados pelos docentes no preparo das atividades de ensino e eventos escolares (40%) e que
têm como critério principal empregado para a adequação dos conteúdos (27,3%). O fato de
contribuírem parcialmente (100%) para o alcance dos objetivos propostos para a sua disciplina,
reforçam em sua maioria (60%) a metodologia de ensino centrada na memorização e oferecerem
parcialmente questões problematizadoras e estimulantes à curiosidade dos alunos (60%), e são ricos
parcialmente em relação ao conteúdo e a apresentação (60%), privilegiam parcialmente
conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos práticos (40%) e estão parcialmente
defasados em relação à dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem (40%), muito embora,
estimulem também parcialmente a multidisciplinaridade (60%).
Os livros didáticos constituem parcialmente fonte de leitura e informação para o aluno
(60%) e, desta forma, oferecem parcialmente estratégias para pesquisa e aplicação dos
conhecimentos (60%) e incentivam parcialmente a busca por novas informações e conhecimentos
(60%), aprofundando os conteúdos trabalhados em sala de aula (60%), contemplam parcialmente a
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realidade e os elementos culturais locais (60%), e estão parcialmente adequados às orientações
curriculares oficiais (75%).
PLANO DE AÇÃO
Com base nos resultados, PLANO DE AÇÃO foram sugeridas, destacando-se:
- Construção de estação de tratamento de esgoto;
- Implantar de programas de educação ambiental, sexual e de saúde;
- Criação de cooperativas de catadores de lixo reciclável;
- Elevação da limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivo de criação de postos de saúde, hospitais e unidades de pronto atendimento
(UPA);
- Elevação da urbanização das ruas;
- Melhoria da infra-estrutura das escolas, assim como do acesso à informação por meio de
acesso à internet e livros.
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na EMEF União Libertadora 96,7% dos entrevistados afirmam que o serviço de
coleta de lixo é bom e 3,3% consideram regular. Em relação ao destino dos resíduos produzidos,
100% dos entrevistados responderam que o lixo produzido é coletado pelo serviço de limpeza.
Água: Dentre as pessoas entrevistadas, 86,9% afirmaram que o sistema de abastecimento
de água é bom; 12,3% dos entrevistados consideram o serviço regular e 0,8% dizem que o serviço
não existe. Com isso, 99,2% dos entrevistados usam água de rede geral de distribuição e 0,8% dos
entrevistados contam com micro abastecimento comunitário. Dentre os entrevistados, 81,7% fazem o
tratamento da sua água por meio de filtragem; 15,5% adicionam cloro e 2,8% fervem sua água.
Esgoto: 73,8% dos entrevistados afirmam que o sistema de rede de esgoto não existe;
10,7% não souberam responder; 7,4% consideram ruim; 4,9% consideram regular e apenas 3,3%
consideram o serviço bom. Assim, responderam que seus dejetos são lançados em rede geral
(58,2%); em fossa séptica (40,2%), sumidouros (0,8%) e céu aberto ou vala (0,8%).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante de escolaridade é a dos que possuem ensino médio
completo (41,8%), seguido dos que ensino médio incompleto (29,1%); ensino fundamental completo
(15,5%); ensino fundamental incompleto (8,2%); sabem ler, mas não frequentaram a escola (8,2%);
ensino superior incompleto (3,6%); ensino superior completo (0,9%) e os que não sabem ler e
escrever (0,9%). Quando questionados sobre a qualidade do ensino, 57,4% dos entrevistados
consideram regular; 34,4% disseram que o ensino é bom; 5,7% souberam responder; 1,6%
responderam que não existe qualidade no ensino e 0,8% consideram o ensino ruim.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: viroses (42,1%); dengue (18,7%); doenças respiratórias (7,5%); diarreia (7,5%);
problemas ósseos e/ou de articulação (6,1%); problemas do coração (5,6%); diabetes (4,7%);
hepatite (0,9%) problemas de pele (0,9%); leptospirose (0,5%); hanseníase (0,5%); e malária (0,5%).
Ressalta-se que o percentual de apenas 4,7% que disse não ter havido ocorrência de
doença, podendo isso ser reflexo de condições precárias de saneamento e qualidade de vida.
As declarações mostram 88,9% dos entrevistados recorrem ao posto de saúde para o
tratamento das suas doenças; 8,7% procuram hospitais públicos; 0,8% procuram os médicos do
plano de saúde; 0,8% procuram farmácias e 0,8% procuram os agentes comunitários de saúde.
Quando questionados quanto ao atendimento de saúde, 83,7% dos entrevistados consideram regular;
11,4% julgam ruim e apenas 4,9% dos entrevistados consideram bom.
Quando questionados sobre o atendimento aos portadores de deficiência, 73% dos
entrevistados afirmam que não existe; 19,7% consideram ruim; 4,9% não souberam responder; 1,6%
consideram regular e apenas 0,8% consideram bom. Quanto à assistência social, 81,3% dos
entrevistados afirmam que não existe; 16,1% não souberam responder; 1,8% consideram ruim e
0,9% consideram regular.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que 79,5% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno; 19,7% possuem e 0,8% não souberam responder. Com isso,
fica visível a informalidade na maioria da população entrevistada. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem em área de terra firme. Já
quando foram questionados se a casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 85,2%
responderam que a casa onde moram é própria; 13,1% moram em casa alugada e 1,6% moram em
casa cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados, os entrevistados
responderam que usam ônibus (40,8%); usam moto (26,6%); carro (15,8%); bicicleta (8,7%);
utilizam o serviço de moto taxe (6%); andam a pé (2,2%).
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação ao abastecimento de água na comunidade, 86,9%
afirmaram que o sistema de abastecimento de água é bom; 12,3% dos entrevistados consideram o
serviço regular e 0,8% dizem que o serviço não existe.
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Urbanização das ruas: Em 81,1% das respostas, os entrevistados julgam a urbanização
das ruas como ruim; 13% consideram regular; 3,3% dos entrevistados afirmam que não existe
urbanização nas ruas e apenas 2,5% consideram bom (Figura 585).

Figura 585. Percentual de opiniões sobre urbanização das ruas.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 95% das respostas os entrevistados confirmam
que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; e 5% dos questionados disseram que dois menores
trabalham. Quanto à renda familiar, 54,9% vivem com renda de 2 a 3 salários mínimo; 37,5% vivem
com renda de 1 a 2 salários mínimo; 17,2% recebem de 3 a 5 salários mínimos; 6,6% recebem mais
de 5 salários mínimos e 1,6% recebem menos de 1 salário mínimo.
Cultura e Lazer
Segurança pública: quando questionados quanto a segurança em locais públicos, 75,2%
consideram ruim; 21,4% consideram regular; 2,4% afirmam que não existe segurança publica em
sua comunidade e 1% dos entrevistados não souberam responder.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da cidade onde moram 98,4% disseram que sim e 1,6%
responderam que gostam parcialmente. Isso chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos,
entre outros), 94,3% responderam que nunca participam; 4,1% participam às vezes e 1,6%
participam na maioria das vezes. E quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 63,1% responderam que sim; 29,5% disseram que talvez e apenas
7,4% disseram que não participariam.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (65,6%) o aspecto mais importante é o atendimento a
saúde; para 15,6% o mais importante é o atendimento ao portador de deficiência; para 12,6% o mais
importante é a qualidade do ensino; para 4,1% o mais importante é a implantação de cursos de
qualificação profissional; para 1,6% é a construção de creches e para 0,8% o mais importante é a
assistência social. Observe a Figura 586
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Figura 586. Item considerado mais importante pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram importante, para 77% é a urbanização das
ruas; pra 15,6% o mais importante é a coleta de lixo; para 5,7% o mais importante é o
abastecimento da água; para 0,8% o mais importante é o transporte coletivo e 0,8% responderam que
redes de esgotos são os mais importantes. Também foram questionados sobre o que consideram mais
importante entre: áreas verdes, arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os
resultados foram: 65,9% dos entrevistados consideram mais importante a qualidade do ar; 24,4%
consideram importante a conservação de áreas verdes; 4,4% consideram importante os rios e lagos e
4,9% julgam importante a arborização das ruas.
PLANO DE AÇÃO
- Elevar a cobertura da rede de esgoto;
- Construir estação de tratamento de esgoto;
- Implantar Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos;
- Implantar nas escolas o programa de educação ambiental;
- Criar sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas;
- Criar cooperativas de catadores de lixo reciclável;
- Elevar a porcentagem de domicílios atendidos com água potável;
- Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivar programas como educação de jovens e adultos (EJA);
- Oportunizar o atendimento em saúde à população
- Criar postos de saúde, hospitais e unidades de pronto atendimento (UPA).
- Elevar a urbanização das ruas.
- Oportunizar melhores condições na área social, saúde, ensino e qualificação profissional.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF FREI MARCOS
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15015947
EMEF FREI MARCOS
Infantil e Ensino Fundamental
SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na EMEF Frei Marcos, 100% das pessoas questionadas responderam que a coleta
de lixo não existe. Assim, 98,9% do lixo produzido e não coletado é queimado; 5,4% é jogado na
mata e 2,7% é enterrado.
Água: Quando questionados sobre a qualidade do sistema de abastecimento de água,
100% dos entrevistados responderam que não existe. Assim, 100% dos entrevistados usam água de
rio, açudes, lagos, igarapés ou nascentes. Foram questionados também sobre o tratamento para a
água que usavam e as respostas foram: 90,5% usam água filtrada; 7,9% clorada e 1,9% fervida.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não possuírem rede de esgoto. Com isso,
usam maneiras alternativas para o lançamento dos esgotos, 98,6% dos entrevistados disseram
destinam em céu aberto ou valas e 1,4% possuem fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos possuidores de ensino fundamental
incompleto (64%), seguida dos que possuem ensino fundamental completo (18,8%);não sabem ler
nem escrever (14,1%); ensino médio incompleto (7,1%); ensino médio completo (3,1%); ensino
superior incompleto (3,1%); ensino superior completo (1,6%) e dos que sabem ler, mas não
frequentou a escola (1,6%). Porém, quando questionados quanto a qualidade do ensino, 50,7% dos
entrevistados consideram bom; 43,7% consideram regular e 5.3% consideram ruim.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: diarréia (35,8%); outras viroses (25,7%); doenças respiratórias (12,3%);
verminoses (7,3%); diabetes (4,5%); problemas de pele (3,9%); problemas do coração (2,8%); febre
amarela 1,7% e hepatite (0,6%). Ressalta-se que o pequeno percentual de 3,9% disse não ter havido
ocorrência de doença, podendo isso ser das precárias condições de saúde e saneamento básico.As
declarações mostram que 39,4% dos entrevistados recorrem ao hospital público; 28,8% a farmácias;
26,5% recorrem ao posto de saúde para o tratamento das suas doenças, 3% hospitais privados; 2,8%;
1.5% curandeiros e benzedeiras e 0,8% recorrem ao agente comunitário de saúde. Porém, quando
questionados a respeito ao atendimento a saúde, 44,4% afirma que não existe; 38.9% consideram
ruins; 11,1% consideram regulares; 4,2% consideram bom e 1,4% não souberam responder.
Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências, 100% dos entrevistados
declararam não existir. Quando questionados sobre a assistência social, 69,9% dos entrevistados
testemunharam não existir; 23,3% consideram bom; 4,1% regular e 2,7% consideram ruim.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 87,3% dos entrevistados não possuem documento
de propriedade do terreno; 8,5% possuem e 4,2% não souberam responder. Questionados sobre as
características do terreno, 50% dos entrevistados responderam que vivem em área de inundáveis
(várzea ou igapó) e 50% áreas marginais de rios sujeitos a fenômenos de terras caídas (Figura 587).
Já quando foram questionados se a casa onde moram era própria, cedida, alugada, dentre outros,
93% dizem que a casa onde moram é própria e 7% dizem moram em casa cedida.

Figura 587. Situação do terreno.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: a maioria anda a pé (41,4%) e também de canoa ou bajara (41,4%); seguido dos que andam de
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ônibus (12,1%); barca, lancha ou balsa de bicicleta (2,9%) e os que andam de cavalo jegue ou mula
(2,3%).
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem, 100% relatam que
o abastecimento de água não existe na comunidade.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados disseram que a urbanização das ruas é
inexistente.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
Em 83,1% das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum dos menores de
18 anos trabalha;12,7% responderam que um menor trabalha; 2,8% dos questionados disseram que
dois menores trabalham e 1,4% disseram mais de 3 menores trabalham. Quanto à renda familiar,
69% vivem com menos de um salário; 26,8% vivem com renda de 1 a 2 salários; 2,8% mais de dois
ou três salários e 1,4% de três a cinco salários.
Cultura e Lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100% dos entrevistados afirmam que o item é
ruim. Esses dados mostram que a segurança pública está em falta, tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 100% disseram que
sim e 1,7% responderam que gostam parcialmente. Isso chama atenção ao fato de que apesar de
todas as dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência a família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 49,3% responderam que participam as vezes e 45,1% que
participam na maioria das vezes e apenas 5,6% disseram que não participam. E quando perguntados
se participariam de projetos que beneficiariam sua comunidade, 77,5% responderam que sim; 18,3%
disseram que talvez e4,2% disseram que não.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (84,5%) o aspecto mais importante é o
atendimento a saúde; para 7% a qualidade do ensino deve ser o aspecto mais importante; 4,2% é a
construção de creches; para 2,8% o aspecto mais importante é a assistência social e para 1,4% é a
geração de cursos de qualificação profissional (Figura 588).

Figura 588. Item considerado mais importante pelos entrevistados.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importantes entre os serviços
prestados, 57,7% dos entrevistados dizem que deve ser o abastecimento de água; 28,2% afirmam que
o serviço mais importante deve ser a coleta de lixo e para 14,1% dizem ser a a implementação de
transporte coletivo. Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre:
áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os
seguintes: para 65,3% o mais importante é a conservação de rios e lagos; para 23,9% o mais
importante é a qualidade do ar; para 9,7% é a proteção de áreas verdes e para 1,4% o mais
importante é a existência de praias e balneários.
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PESQUISA E DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS - PEDEOP
Na Escola Frei Marcos 12 professores foram entrevistados sendo que a maioria foi do sexo
feminino (n = 9). A faixa etária dos entrevistados variou entre 18 a 64 anos sendo que a faixa entre
31 a 40 anos esteve representada por cinco professores (41,7%). O tempo de serviço dos
entrevistados variou de 6 a mais de 30 anos.
Sete professores (58,3%) tiveram acesso ao trabalho através de concurso público, quatro
foram contratados (33,3%) e um efetivado (8,3%). Entre os professores concursados a maioria
(57,2%) tem de 6 a 10 e 16 a 20 anos de serviço, um (14,3%) de 21 a 25, um (14,3%) de 26 a 30
anos e um (14,3%) possui mais de 30 anos de serviço.
A maioria dos professores entrevistados (42,9%) leciona nas séries iniciais (n = 6) e finais
(n = 3) do ensino fundamental. Quatro professores lecionam no ensino infantil e apenas um
professor leciona na educação de jovens e adultos (EJA). Seis professores lecionam em mais de um
segmento da escola.
Nas séries iniciais, uma professora ministra aula em quatro séries (1°, 3°, 4º e 5° ano), os
demais apenas uma série do ensino fundamental. Nas séries finais do ensino fundamental todos os
professores (n = 7) ministram aulas em mais de uma série, sendo que seis deles estão presentes em
duas séries. Nas séries finais do ensino fundamental cinco professores ministram mais de uma
disciplina e apenas dois ministram somente uma disciplina. As disciplinas ministradas por um
mesmo professor são: História e Geografia, Educação Física e Português, História e Artes, Inglês e
Português e Ciências e Religião.
Três professores afirmaram possuir outra atividade na escola. Um deles atua na educação
integral, o segundo atua na educação especial e o terceiro atua como agente de leitura. Nove
professores lecionam em outras escolas, todas municipais.
Quanto à formação dos professores, oito deles (66,7%) possui graduação completa e
quatro (33,3%) incompleta. A maioria (formados ou cursando) está em cursos de Licenciatura Plena
e apenas um professor é graduado com Licenciatura Curta. Sete estão graduados ou estão cursando
em instituições públicas e apenas cinco em particulares.
A falta de tempo é um dos fatores apontados como limitante ao seu
aprimoramento/atualização profissional. Além desses outros fatores são apontados como limitantes
como, por exemplo: à falta de divulgação dos cursos nas escolas, a falta de compromisso
institucional com o docente, a falta de incentivo por parte da Secretaria de Educação, a falta de
recursos financeiros.
Em se tratando de fatores que estimulam a busca do aprimoramento profissional, 100%
dos professores consideram muito importante o interesse pessoal, melhoria no desempenho
profissional e melhoria de função/salário na escola. Os cursos citados como importantes para
melhorar o desempenho de suas atividades de ensino foram: Educação Física, Libras, Informática,
Educação Especial, Inglês, Relações Humanas, Letramento, Oficinas Pedagógicas e
Multiculturismo.
Para a motivação dos alunos, na percepção dos professores, 100% dos docentes
consideram como muito importante (1) o convívio social, (2) programas e/ou projetos dirigidos aos
alunos, (3) articulação dos conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental e cultural, (4)
integração dos espaços de cidadania escola-comunidade, (5) expectativa de melhoria de vida e
trabalho com a formação escolar, (6) aprendizado por meio de atividades lúdicas e participativas, (7)
acesso a fontes bibliográficas variadas, (8) estimulo da família, (9) estímulo docente e relação
professor-aluno, (10) merenda escolar e (11) salas de aula adequadas.
Para a escola Frei Marcos, os professores consideram os seguintes temas como
importantes para serem trabalhos transversalmente: trabalho e consumo, relações humanas,
cidadania e sexo na adolescência.
Todos os professores entrevistados afirmaram haver na Escola Frei Marcos sala de aula e
Biblioteca/sala de leitura. Dois professores informaram ainda, haver uma sala multimídia, não
informada pelos outros 11 entrevistados. Os professores utilizam todos os espaços disponíveis na
escola para ministrar suas aulas. Para quase todas as questões referentes aos recursos materiais e a
infraestrutura da escola, as respostas foram negativas, demonstrando uma carência de materiais e
boas instalações para as aulas. Não há na escola a utilização de equipamentos audiovisuais e/ou
informática, sendo esses utilizados raramente pelos professores. No entanto, 100% dos entrevistados
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afirmaram que a escola recebe ou já recebeu cursos de capacitação para o uso de materiais audiovisuais de apoio didático-pedagógico.
Em se tratando da biblioteca/sala de leitura, os professores informaram que o acervo
bibliográfico não é suficiente e nem adequado. Quanto ao espaço da biblioteca as opiniões ficaram
dividas. Sete (54%) professores acharam adequado e seis (46%) acharam inadequado. A maioria dos
entrevistados (n = 11; 85%) informou que o acervo bibliográfico existente é adequado de forma
parcial a sua disciplina. O acervo da biblioteca é composto por livros didáticos, literatura juvenil,
literatura de autores regionais, livros didáticos, jornais e revistas e mapas e atlas.
Em relação ao livro didático 12 professores responderam que a escola recebe o livro pelo
PNLD. Apenas um professor afirmou que não. A maioria dos entrevistados (n = 10; 77%) não sabe
quem escolhe os livros para a sua escola, no entanto, todos utilizam os livros em suas aulas. Os
professores também utilizam as seguintes fontes no preparo das atividades de ensino e eventos
escolares: livros didáticos/paradidáticos, livros e revistas e jornais. Os critérios empregados para a
escolha do livro didático utilizados em sala de aula são: adequação de conteúdos e abordagem
inovadora e qualidade dos temas conteúdos.
PLANO DE AÇÃO
- Construir estação de tratamento de água e esgoto;
- Elevar o porcentual de domicílios atendidos com água potável;
- Implantar Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos;
- Implantar nas escolas o programa de educação ambiental;
- Criar sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas;
- Melhorar o serviço de atendimento em saúde à população;
- Melhorar a infraestrutura das escolas;
- Aumentar o acervo das bibliotecas nas escolas públicas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SAO BENEDITO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15015980
EMEF SAO BENEDITO
Infantil e Ensino Fundamental
SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL
Histórico da Comunidade
O nome “Surucuá” surgiu em virtude da existência de uma majestosa ponta de praia de
aproximadamente duzentos metros, com enormes jauarizeiros, ipês do igapó, aonde todas as tardes
revoadas de pássaros de peito amarelo e costas azuis de nome “surucuá” pousavam nas árvores e
cantavam sua bela canção “cuá, cuá, cuá”; foi daí que as pessoas do povoado deram a bela ponta de
praia o nome Enseada do Surucuá.
Segundo relatos a comunidade de Surucuá era habitada por povos indígenas denominados
“cara preta”. Há cerca de 1800 chegam os primeiros imigrantes para se fixarem na comunidade,
neste sentido temo: José Goudinho Castro e sua esposa Afra, Cassiano com esposa e filhos e Boa
Ventura de Oliveira.
Antigamente a economia tinha como base o extrativismo e o cultivo da mandioca; tiravam
lenha para serem vendidas aos navios a vapor. Atualmente, a maior parte da população vive da
agricultura, da pesca, do artesanato; tendo como principal fonte de renda ainda a produção de farinha
de mandioca e seus derivados, como: beju, farinha de tapioca, carimã, entre outros.
Histórico da Escola
A Escola Municipal São Benedito possui este nome em virtude do padroeiro da
comunidade se chama “São Benedito”. As aulas a priori funcionavam em várias residências, por
motivo da não definição de local para funcionar até então escola Dr. Lameira Bittencourt. Em março
de 1969 a escola conseguiu uma área definitiva para construção de um prédio para a escola; isso no
governo do ex-prefeito Ronan Liberal.
Existem pontos que marcaram o desenvolvimento da escola à atual sendo eles a
inauguração de um segundo pavilhão, com três salas de aula em 1995; a inauguração do terceiro
pavilhão, com cinco salas de aula, uma cozinha com depósitos de alimentos, uma secretaria, um
refeitório e dois banheiros em 2004. Hoje a escola conta com dois projetos que são o Praia Limpa e
Casinha de Leituras
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola São Benedito, 98,8% das pessoas questionadas respondeu usufruir da
coleta de lixo; 1,2% afirmaram não saber; com isso, o destino dos resíduos produzidos e não
coletados – de acordo com as respostas – é a queimada (82,6%); 7,4% são enterrado, e 8,9% de
outras formas.
Água: As respostas dizem que o 100% do abastecimento é feito por
rios/açudes/lago/igarapé. Os entrevistados informaram que 98,8% da água são tratada, 1,2% não.
92,3% são filtradas, 7,7% clorada.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não possuírem rede de esgoto; Com isso,
55,6% destinam em sumidouros, 44,4% despejam dejetos ao céu aberto;
Educação (escolaridade): Quanto à educação, a faixa dominante é a dos possuidores de
ensino fundamental incompleto, com 72,4%, seguida dos que tem fundamental completo (6,5%),
ensino médio incompleto (6,5%), não sabem ler (5,3%); ensino médio completo com 3,5%, os
possuidores de ensino superior completo (3%), e superior incompleto com 2,9%.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: diarreia (47,4%), 23,3% outras viroses, 7,5% problemas do coração, 3,7%
verminoses, doenças respiratórias (3%); problemas ósseos e ou articulações (2,6%); diabetes 1,9%
problemas de pele (1,1%) outras 2,4%. Ressalta-se que o percentual de 4,5% disse não ter havido
ocorrência de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostram que 76,9% recorrem a postos de saúde, 16% a hospitais públicos,
3% a médico de plano de saúde; 1,8% farmácias, 1,8% a curandeiros/benzedeiras.
Quanto ao atendimento de saúde, 67,9% diz ser bom, 25,6% regular, 5,4% ruim e 1,2%
não sabe. Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências, 47,3% não sabe, 32,5% regular,
11,8% considera ruim e 8,3% bom.
Quando questionados sobre a assistência social, 42% a julgam regular; 26,6% não
souberam responder, 26,6% consideram bom, e 4,7% ruim. Outro dado de avaliação foi à qualidade
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do ensino, onde os resultados mostraram que 82,8% consideraram bom; 16,6% consideram este item
regular; 0,6% não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que 99,4% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno; 0,6% não souberam responder, dessa forma a falta de
formalidade fica visível na maioria das respostas sobre esse aspecto questionado. Questionados
sobre as características do terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem em áreas
marginais a rios sujeitos a fenômeno das “terras caídas” e área de terra firme e somente 4,8%. Já
quando foram questionados se a casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 93,5%
dizem que a casa onde moram é própria; 3,6% dizem que sua residência é cedida; 1,8% cedida, 1,2%
alugada. 4.2.5 Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: a maioria anda de canoa (31,7%), 30% a pé, 27,4% bicicleta, a cavalo 4,2%, e, 3,7% outros,
2,6% barca, 0,4% moto.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem, 100% diz que não
existe abastecimento de água.
Urbanização das ruas: 43,8% bom, 36,7% regular, 14,2% não sabe, 5,3% ruim.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 54,1% das respostas dos entrevistados
confirmam que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 23,5% responderam que 1 apenas
trabalha; 15,3% dos questionados disseram que dois menores trabalham, 7,1% mais de 3 menores
trabalham. Quanto à renda familiar, 57,1% recebem menos de 1 salário mínimo; 29,8% possuem
renda de 1 a 2 salários mínimos; e 6% de 2 a 3 salários mínimos, 3% mais de 3 a 5 salários mínimos
mensais.
Cultura e Lazer
Segurança Pública: dos entrevistados, 94,7% julgam não existir, e 5,4% não sabe;
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 100% disseram que sim, isso
chama atenção ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do local onde
vivem. Por outro lado, quando perguntados com que frequência à família participa de ações da
comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 57,4% responderam que participam às
vezes; 40,8% na maioria das vezes e 1,8% nunca. E quando perguntados se participariam de projetos
que beneficiariam sua comunidade, 69,2% sim, 3,6% talvez e 27,2% não participariam.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (63,3%) o aspecto mais importante é o atendimento a
saúde; 33,7% qualidade do ensino, 1,8% assistência social, 0,6% atendimento ao portador de
deficiência.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 46,8% áreas de
lazer/esporte, 22,2% limpeza de ruas e terrenos, 21,6% programação cultural; 9,4% consideram a
segurança pública. Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre:
áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os
seguintes: 36,7% consideram mais importantes à qualidade do ar; 36,7% os rios e lagos, 20,1% as
áreas verdes e 6,5% arborização das ruas.
PEDEOP
Foi entrevistado um total de nove professores sendo que quatro foram do sexo feminino
(44,4%) e cinco do sexo masculino (55,6%). A faixa etária dos entrevistados variou entre 18 e 64
anos sendo que 55,6% (n = 5) estão na faixa de 31 a 40. O tempo de serviço dos entrevistados variou
de 6 a 25 anos. Quatro (44,4%) tiveram acesso ao trabalho através de contratação, quatro (44,4%)
são concursados e um (11,1%) é efetivado. Entre os concursados esses estão a menos de vinte anos
no cargo. Entre os professores contratados todos estão com menos de quinze anos no trabalho.
Os professores entrevistados lecionam na educação infantil e nas séries iniciais e finais do
ensino fundamental. Seis deles (33,3%) ministram aulas em mais de um segmento da escola. Seis
professores ministram aulas nas séries finais do ensino fundamental, cinco professores ministram
aulas em quatro séries e quatro ministram em três. A maioria dos entrevistados afirmou não possuir
outra atividade na escola São Benedito (Várzea) e/ou em outra escola do município.
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Quanto à formação dos professores, cinco (55,6%) possuem graduação completa e quatro
(44,4%) graduação incompleta. Todos (formados ou cursando) estão em cursos de Licenciatura
Plena (Biologia/Química, Matemática, Letras ou Pedagogia) e a maioria (77,8%) se formou ou
estuda em instituições privadas. Entre essas instituições quatro (44,4%) são na modalidade
presencial, dois (22,2%) semipresencial e três (33,3%) à distância.
Quando os professores foram perguntados sobre o grau de importância dos fatores que
limitam o seu aprimoramento/atualização profissional, os fatores apontados com importante pela
maioria dos entrevistos foram: a falta de possibilidades operacionais em função da distância física
(22,2%), a falta de recursos financeiros (33,3%).
Em se tratando de fatores que estimulam a busca do aprimoramento profissional, a maioria
dos professores considera muito importante o interesse pessoal (88,9%), melhoria no desempenho
profissional (77,8%), melhoria de função/salário na escola (55,6%) e oferta de equipamentos de
apoio (66,7%). Os cursos citados como importantes para melhorar o desempenho de suas atividades
de ensino foram: inglês/informática, história, geografia e ensino da arte.
Sobre os motivos que motivam os professores, a maioria dos docentes considera como
muito importante: (1) recursos didáticos para implantar práticas, inclusive laboratórios, (2) melhores
salários, (3) bom desempenho dos alunos, (4) articulação entre alunos, professores e gestores, (5)
interesse dos alunos e (6) salas de aula adequadas. Para a motivação dos alunos, na percepção dos
professores, a maioria dos docentes considera como muito importante: (1) estimulo docente e relação
professores-alunos, (2) integração dos espaços de cidadania escola-comunidade, (3) facilidades de
acesso a informações via internet, (4) aprendizado por meio de atividades lúdicas e participativas, (5)
facilidades de acesso a contexto informacionais e de lazer, (6) estimulo das famílias.
Para a escola São Benedito (Várzea), os professores consideram os seguintes temas como
importantes para serem trabalhos transversalmente: Meio Ambiente, Saúde, Ética, Pluralidade
Cultural, Trabalho e Consumo e Orientação Sexual. Todos os professores entrevistados afirmaram
haver na Escola São Benedito (Várzea) salas de aula e bibliotecas/sala de leitura como estrutura de
apoio pedagógico. A sala de aula é o único espaço utilizado na escola para ministrar as aulas. Os
entrevistados não informaram adequado e suficiente às questões de espaço e material didáticos.
Todos os entrevistados informaram haver na escola materiais audiovisuais de apoio didáticos
pedagógico, contudo, todos os consideraram inadequados.
Apesar dos professores terem indicado a inexistência de biblioteca na escola, apenas um
professor informou haver em algum espaço da escola (sala que funcione como biblioteca) com livros
composto de: literatura infantil e livros didáticos.
Em relação ao livro didático todos os professores responderam que a escola recebe livros
didáticos pelo PNLD. Seis dos entrevistados informaram que quem escolhe os livros para a sua
escola é a comissão dos professores, no entanto, apenas sete informaram que utilizam os livros em
suas aulas de forma integral ou parcial. Os professores também utilizam as seguintes fontes no
preparo das atividades de ensino e eventos escolares: livros didático-paradidáticos, livros, revistas e
jornais e internet. Os critérios empregados para a escolha do livro didático utilizados em sala de aula
são: adequação de conteúdos (n = 6), apresentação dos conteúdos (n = 4), atualidade dos conteúdos
(n = 6) e abordagem inovadora e qualidade dos temas conteúdos (n = 5).
PLANO DE AÇÃO
Realizar a coleta seletiva do lixo;
Construir um aterro controlado;
Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
Criar cooperativas de catadores de lixo para reciclagem;
Providenciar abastecimento de água tratada com qualidade para aumentar a porcentagem
de água potável para os alunos;
Elaborar a manutenção dos abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na
comunidade.
Construir novos poços artesianos para atender as famílias do município de Itaituba;
Implantar estação de tratamento da rede esgoto;
Criar sistemas de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas
Incentivar projetos de extensão, auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;
Incentivar em programas de educação de jovens e adultos em ensino tecnológico;
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Criar projetos para educação na área da orientação sexual e da área da saúde dos jovens
nas escolas;
Instalar meios de transportes escolares para os estudantes que apresentam dificuldades de
acesso à escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF PROF RAIMUNDA LIMA NOGUEIRA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15016285
EMEF PROF RAIMUNDA LIMA
NOGUEIRA
Infantil e Ensino Fundamental
SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
RURAL
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL
Comunidade de Bom Jardim- Lago Grande
A origem do nome da comunidade deve-se a três árvores que os comunitários
denominavam de jasmim caiana. Com isso, 25 pessoas oriundas da comunidade de Piraquara, uma
vez que já não tinham mais terras para exercer atividades agropecuárias, por isso, adentraram a mata
à procura de terras inabitadas, e em 1960 passaram a organizar-se em comunidade.
Histórico da Escola Raimunda Lima Nogueira
A princípio a escola estava organizada dentro das casas dos moradores, cujo pagamento
aos professores era realizado pelos pais dos alunos. A escola com o nome de Bom Jesus foi
autorizada para funcionar em 1973 pelo então prefeito de Juruti.
Segundo relatos, os professores que lecionavam na escola, possuíam apenas o 1º grau,
porém, com a chegada do professor Manuel Junípero da Silva Filho em 1991, a escola passa a ter o
primeiro professor formado em magistério.
Atualmente a escola funciona em um prédio com três salas de aula, uma secretaria, a
estrutura é construída em madeira e coberta de palha.
DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL - DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Professora Raimunda Lima Nogueira, 100%afirmaram não existir. Com
isso, o lixo é em 100% queimado.
Água: Quanto a fonte de abastecimento: 74,5% afirmaram que provém poço doméstico;
18,3% rio/ açude/lago/ igarapé e 7,6% de micro abastecimento comunitário. Dos entrevistados
tratamento da água não consta. Quanto à forma de tratamento: 60% declararam ser filtrada; 20%
clorada; 18,2% utilizam outras formas de tratamento e 1,8% fervida.
Esgoto: 100% afirmaram a não utilização deste serviço. Quanto ao destino do esgoto: 40%
utilizam sumidouro; 27,3% rio/ canal/ valão; 20% fossa séptica; 12,7% a céu aberto/ vala.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é 58% possuem ensino fundamental incompleto;
21,6% ensino fundamental completo; 9,8% ensino médio completo; 3,9% cada, ensino médio
incompleto e ensino superior completo e 2% ensino superior incompleto.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram a ocorrência de doenças nos últimos 12 meses. As
doenças de maior ocorrência foram: 32,7% viroses; 28,6% diarreia; 14,3% verminoses; 6,1%
diabetes; 5,1% problemas do coração; 4,1% problemas de pele; 2% cada, outros e não houve casos
de doenças e com 1% dengue.
As declarações mostram que 96,4% recorrem a posto de saúde e 1,8% cada, médico do
plano de saúde e hospital público. Quanto ao atendimento de saúde, 78,2% consideram regular;
12,7% consideram bom e 9,1% consideram ruim.
Quando questionados sobre atendimento ao portador de deficiência, 100% afirmam não
existir. Quando questionados sobre a assistência social, 61,8%afirmam não existir; 12,7% cada,
regular e ruim; 9,1% não sabe e 3,6% consideram bom. Outro dado de avaliação foi a qualidade do
ensino, onde os resultados mostraram que 69,1% consideraram regular; 29,1%bom e 1,8% ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que 81,8% dos casos entrevistados não
possuem documentação; 14,5%possuem e 3,6% não sabem. Questionados sobre as características do
terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
questionados se a casa onde moram era própria, cedida, alugada, dentre outros, 94,5% disseram que
é própria; 5,5% alugada.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: a maioria (34,4%) bicicleta; 24,2% a pé; 13,4% cada, moto e canoa/ bajara; 8,9% ônibus;
3,2carroça/ carro de boi; 1,3% cada, carro e cavalo/ jegue/ mula.
Meio Ambiente
Abastecimento de Água: Com relação à comunidade onde eles vivem 92,7% firmaram
não existir e 7,3% consideram regular.
Urbanização das Ruas: 96,4% afirmaram não existir,8% cada, ruim e não sabe (Figura
589).
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Figura 589. Percentual de opiniões sobre urbanização nas ruas.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
A respeito da quantidade de menores de 18 anos que contribuem com a renda familiar,
seguem as respostas: 54,5% dos entrevistados afirmaram nenhum; 21,8% de dois a três; 14,5% três
ou mais e 9,1% de um a dois menores.
Analisando os gráficos, percebe-se que 50,9% possuem menos de um salário mínimo;
41,8% de um a dois salários mínimos; 5,5% sem renda e 1,8% de dois a três salários.
Segurança Pública
Dentre os entrevistados, 89,1%afirmam não existir segurança publica no local onde
moram e 10,9% dizem não saber.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram, 63,6% responderam que
sim; 36,4% gostam parcialmente. Por outro lado, quando perguntados com que frequência a família
participa de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 78,2% às vezes e
21,8% na maioria das vezes. E quando perguntados se participariam de projetos que beneficiam a
comunidade, 57,2% responderam talvez/ depende e 47,3% sim.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (94,6%) o aspecto mais importante é o atendimento de
saúde, seguido de 5,4% qualidade de ensino. Observe a Figura 590.

Figura 590. Item considerado mais importante pelos entrevistados.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 63,6% responderam
segurança pública; 27,3% áreas de lazer/ esporte e 9,1% limpeza de ruas e terrenos. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante entre: áreas verdes, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 32,7% rios e lagos; 30,9%
qualidade do ar; 21,8% áreas verdes; 12,7% arborização de ruas e 1,8%áreas verdes; 5,7%praias/
balneários.
PLANO DE AÇÃO
- Elevar a cobertura da rede de esgoto;
- Construir estação de tratamento de esgoto;
- Implantar Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos;
- Implantar nas escolas o programa de educação ambiental;
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- Criar sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas;
- Criar cooperativas de catadores de lixo reciclável;
- Elevar a porcentagem de domicílios atendidos com água potável;
- Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivar programas como educação de jovens e adultos (EJA);
- Oportunizar o atendimento em saúde à população
- Criar postos de saúde, hospitais e unidades de pronto atendimento (UPA).
- Elevar a urbanização das ruas.
- Oportunizar melhores condições na área social, saúde, ensino e qualificação profissional.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SAO MIGUEL ARCANJO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15016420
EMEF SAO MIGUEL ARCANJO
Infantil e Ensino Fundamental
SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
A comunidade São Miguel foi fundada em 1940 e seu nome origina-se da imagem de São
Miguel Arcanjo, trazido pelo Bispo Dom Floriano e padres. Seu primeiro morador veio de um lugar
chamado “A ponta da Saracura a Morena”.
Histórico da Escola
A princípio a escola chamava-se Escola Municipal Morena, somente, a partir de 1949 a
escola passou a chamar-se “ESCOLA MUNICIPAL SÃO MIGUEL ARCANJO”, em homenagem
ao padroeiro da comunidade.
As primeiras ministrações de aula eram realizadas na residência de Antônio Colares
Cardoso, onde as aulas eram pagas pelos pais dos alunos. Inicialmente a escola funcionava em um
“barracão” construído pelos comunitários, no governo do prefeito Rui Imbiriba Corrêa houve a
construção da primeira escola de alvenaria da comunidade. Em 1999 com a apoio da secretária de
Educação Maria José Marques e o prefeito Joaquim de Lira Maia foi construída a primeira escola
padrão. Em 2001 houve a implantação do ensino modular de ensino médio e em 11 de Abril de 2004
a escola foi oficialmente regularizada para funcionar de 1ª a 8ª série. Atualmente a escola conta com
um conselho organizado dentro dos padrões estabelecidos pelo órgão competente – SEMED,
reconhecido em cartório e receita federal e também conta com dois projetos, que são O projeto
Trilhas e o projeto de leitura e escrita.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola São Miguel Arcanjo, 38% das pessoas questionadas consideraram regular
a coleta de lixo;34% responderam não usufruir; 20% julga ser bom e 8% ruim, com isso, o destino
dos resíduos produzidos e não coletados – de acordo com as respostas – é a queimada (90%) e 10%
são enterram esses resíduos.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é feito por micro abastecimento
comunitário (82%) e 18% dizem que seu abastecimento provém de rio/ açude/ lago/ igarapé ou
nascente. Não consta se a água é tratada. E as formas de tratamento utilizadas são: filtragem (66%) e
cloração (34%).
Esgoto: 92% dos entrevistados declararam não possuírem rede de esgoto e 8% consideram
bom, com isso, a maioria (64%) destinam dejetos ao céu aberto e 36% em fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos possuidores de ensino fundamental
incompleto, com 44%, seguida dos que possuem ensino médio completo (20%); os que possuem
ensino médio incompleto (18%); 6% possuem ensino fundamental completo; com 4% cada, sabem
ler e escrever, mas não frequentaram a escola e ensino superior incompleto; com 2% cada, estão os
que não sabem ler nem escrever e os que possuem ensino superior completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: viroses (43,8%); seguida por diarreia (26%), doenças respiratórias (4,1%); dengue
(2,7%); problemas no coração; com 1,4% cada, hanseníase; problema do coração e problemas de
pele. Ressalta-se que o percentual de 16,4% disse não ter havido ocorrência de nenhuma doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostram que 96% recorrem a postos de saúde para seu atendimento e 4%
hospitais públicos. Quanto ao atendimento de saúde, 72% dos entrevistados consideram bom; 18%
regular e 10% ruim. Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências, 46% dos
entrevistados declaram ser regular; 26% afirmam não existir; 20% consideram bom e 4% não
souberam responder e consideram ruim.
Quando questionados sobre a assistência social, 58% afirmam não existir; 30%
consideram bom; 10% regular e 2% não sabem. Outro dado de avaliação foi a qualidade do ensino,
onde os resultados mostraram que 78% consideraram bom; 22% consideram este item regular.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que 100% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno, dessa forma a falta de formalidade fica visível na maioria das
respostas sobre esse aspecto questionado. Questionados sobre as características do terreno, 100% dos
entrevistados responderam que vivem em área de terra firme. Já quando foram questionados se a
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casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 96% dizem que moram em
assentamento rural e 4% dizem que sua residência é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: a maioria anda de canoa/ bajará (58,2%); 34,2% andam a pé e 7,6% usam bicicleta.

Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem 94% relatam que o
abastecimento de água é bom e 6% que não existe.
Urbanização das ruas: 56% dos entrevistados disseram ser regular; 24% bom; 12% ruim;
6% disseram que não existe urbanização das ruas e 2% não souberam responder (Figura 591).

Figura 591. Percentual de opiniões sobre urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 86% das respostas dos entrevistados
confirmam que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 8% responderam que 2 apenas trabalham;
4% dos questionados disseram que três ou mais menores trabalham e 2% responderam que um
menor contribuem com a renda familiar. Quanto à renda familiar, 60% possuem renda de 1 a 2
salários mínimos; 28% recebem menos de um salário mínimo; 12% de 2 a 3 salários mínimos.
Segurança Pública
: dos entrevistados, 66% afirmam não existir; 26% consideram a segurança pública
regular; 4% ruim; 2% não souberam responder e 2% consideraram bom. Tais dados fornecem base
para a inferência de que há ocorrência de violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 88% disseram que sim e 12%
dizem que gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que apesar de todas as dificuldades,
os moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com que frequência
a família participa de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 58%
responderam que participam na maioria das vezes; 40% às vezes e 2% nunca participam das
atividades. E quando perguntados se participariam de projetos que beneficiariam sua comunidade,
86% participariam; 12% talvez e 2% não participariam.
Visão Compartilhada do Futuro
Para a maioria dos entrevistados (78%) o aspecto mais importante é o atendimento a
saúde; para 14% qualidade do ensino e 8% cursos de qualificação profissional.
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Figura 592. Item considerado mais importante pelos entrevistados em relação ao futuro
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 54% consideram a
limpeza de ruas e terrenos; 16% segurança pública e programação cultural e 14% áreas de
lazer/esporte. Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre: áreas
ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os
seguintes: 76% consideram mais importantes a qualidade do ar; 14% as áreas verdes e 10% rios e
lagos.
PLANO DE AÇÃO
- Elevar a cobertura da rede de esgoto;
- Construir estação de tratamento de esgoto;
- Implantar Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos;
- Implantar nas escolas o programa de educação ambiental;
- Criar sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas;
- Criar cooperativas de catadores de lixo reciclável;
- Elevar a porcentagem de domicílios atendidos com água potável;
- Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivar programas como educação de jovens e adultos (EJA);
- Oportunizar o atendimento em saúde à população
- Criar postos de saúde, hospitais e unidades de pronto atendimento (UPA).
- Elevar a urbanização das ruas.
- Oportunizar melhores condições na área social, saúde, ensino e qualificação profissional.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SAO SEBASTIAO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15016498
EMEF SAO SEBASTIAO
Infantil e Ensino Fundamental
SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RM
Comunidade de Murui, Lago Grande.
O nome da comunidade deve- se à construção de uma casa de madeira e parede de terra,
visando fugir do ataque da onça-pintada, sendo a casa denominada de murui, cujo significado local
condiz com morada antiga.
A comunidade originou-se do povo que morava no Igarapé do buritizal, por volta de
aproximadamente 200 anos atrás. Porém, alguns vestígios apontam para a existência de moradores
mais antigos naquele local. Os atuais habitantes foram atraídos pela riqueza vegetal e animal do
local.
A princípio, a economia baseava-se na produção de milho, cana de açúcar, feijão, jerimum
e tabaco. Atualmente, a economia baseia- se no plantio de mandioca.
Histórico da Escola
O nome da escola homenageia o padroeiro da comunidade (São Sebastião), a qual foi
fundada em 1958. As primeiras aulas foram ministradas nas casas dos honorados moradores da
comunidade, Antônio Nogueira e Álvaro Canté. Para ministrar as aulas foram contratadas dona
Maria e dona Maria Romana, as quais eram pagas pelos pais dos alunos.
Em 1998 implantou- se o supletivo e 2000 foi implantado a quinta série. Atualmente a
escola conta com duas salas de aula, um depósito e uma cozinha.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola São Sebastião, 97,5% dos entrevistados afirmam que o serviço de coleta
de lixo não existe e 2,5% não souberam responder. Em relação ao destino dos resíduos produzidos,
95% dos entrevistados responderam que o lixo produzido é queimado e 4,8% responderam que o
lixo é enterrado.
Água: Dentre as pessoas entrevistadas, 85% afirmaram não existir sistema de
abastecimento de água, porém, 12,5%dos entrevistados consideram o serviço bom e 2,5% não
souberam responder. Com isso, 57,5% possui poço domestico; 35% pegam água em bica ou cacimba
e apenas 5,7% dos entrevistados contam com micro abastecimento comunitário. Dentre os
entrevistados, 64% fazem o tratamento da sua água por meio de filtragem e17,4% adicionam cloro.
Esgoto: 97,5% dos entrevistados afirmam que o sistema de rede de esgoto não existe e
2,5% não souberam responder. Por isso, os moradores lançam seus dejetos em céu aberto ou vala
(95,2%) e fossa séptica (7,5%).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante de escolaridade é a dos que possuem ensino
fundamental completo (34,4%); seguido dos que têm ensino médio incompleto (25%); ensino
fundamental incompleto (8,5%); sabem ler, mas não frequentaram a escola (15,6%); ensino superior
incompleto (12,5%); ensino médio completo (9,4%) e ensino superior completo (3,1%).Quando
questionados sobre a qualidade do ensino, 34,9% dos entrevistados consideram regular; 32,6%
disseram que não existe qualidade no ensino, 27,9% consideram o ensino bom e 4,7% consideram
ruim.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: diarreia (31,8%); outras viroses (15,9%); doenças respiratórias (13,6%) e diabetes
(2,3%). Ressalta-se que o percentual de 36,4% que disse não ter havido ocorrência de doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostram 65,3% dos entrevistados recorrem ao posto de saúde para o
tratamento das suas doenças; 24,5% procuram hospitais públicos; 6,5% procuram os agentes
comunitários de saúde e 4,1% procuram curandeiros e benzedeiras para o tratamento de suas
doenças. Quando questionados quanto ao atendimento de saúde, 39% dos entrevistados consideram
regular; 29,3% julgam ruim; 26,8% afirmam não existir qualidade no atendimento a saúde e apenas
4,9% dos entrevistados consideram bom.
Quando questionados sobre o atendimento aos portadores de deficiência,95% dos
entrevistados afirmam que não existe; 2,5% não souberam responder e 2,5% consideram ruim.
Quanto à assistência social,77,5% dos entrevistados afirmam que não existe; 10% consideram
regular;7,5% consideram bom e 5% não souberam responder.
Habitação
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Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que 92,5% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno; 5% possuem e 2,5% não souberam responder. Com isso, fica
visível a informalidade na maioria da população. Questionados sobre as características do terreno,
100% dos entrevistados responderam que vivem em área de terra firme (Figura 14). Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 100%responderam
que a casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados, os entrevistados responderam
que usam bicicleta (47,6%); andam a pé (31,7%); usam moto (17,5%) e 3,2% utilizam o serviço de
moto taxe.
Meio Ambiente
Abastecimento de Água: Com relação ao abastecimento de água na comunidade, 85%
afirmaram não existir sistema de abastecimento de água, porém, 12,5% dos entrevistados
consideram o serviço bom e 2,5% não souberam responder.
Urbanização das Ruas: Em 80% das respostas, os entrevistados afiram que não existe
urbanização nas ruas, porem 7,5% consideram bom; 5% consideram regular; 5% não souberam
responder e 2,5% consideram ruim (Figura 593).

Figura 593. Percentual de urbanização das ruas de Santarém-PA, de acordo com a opinião da
população do município.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 75,7% das respostas os entrevistados
confirmam que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 10,8% responderam que três ou mais
menores trabalham; 8,1% responderam que um apenas trabalha; 5,4% dos questionados disseram
que dois menores trabalham. Quanto à renda familiar, 55% recebem menos de 1 salário mínimo;
37,5% vivem com renda de 1 a 2 salários mínimo; 59% não possuem renda e 2,5% vivem com renda
de 2 a 3 salários mínimo.
Segurança Pública
Quando questionados quanto a segurança em locais públicos, 87,5% afirmam que não
existe segurança publica em sua comunidade, porem 7,5% dos entrevistados consideram regular e
5% dos entrevistados não souberam responder.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da cidade onde moram 92,5% disseram que sim, 7,5%
responderam que gostam parcialmente. Isso chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos,
entre outros),65% participam na maioria das vezes; 32,5% participam às vezes e 2,5% responderam
que nunca participam. E quando perguntados se participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 77,5% responderam que sim; 15% disseram que talvez e apenas 7,5% disseram que não
participariam.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (67,5%) o aspecto mais importante éo atendimento a
saúde; para 22,5% o mais importante é a qualidade do ensino; para 5% o mais importante é a
assistência social e para 4,2% o mais importante é a implantação de cursos de qualificação
profissional. Observe a Figura 594.
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Figura 594. Aspectos socioeconômico e cultural considerado de maior importância pelos
entrevistados no futuro.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram importante, para 75% o mais importante é
o abastecimento da água; para 12,5% o mais importante é o transporte coletivo; para 10% é a
urbanização das ruas e 2,5% responderam que redes de esgotos são os mais importantes. Também
foram questionados sobre o que consideram mais importante entre: áreas verdes, arborização das
ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram:47,2% dos entrevistados consideram
mais importante a qualidade do ar; 30,6% consideram importante a conservação de áreas verdes;
16,7% julgam importante a arborização das ruas e 5,6% consideram importante os rios e lagos.
PEDEOP
Na Escola São Sebastião, cinco professores foram entrevistados sendo a maioria do sexo
masculino (n = 3). A faixa etária dos entrevistados variou entre 18 a 64 anos sendo que a faixa entre
18 a 30 anos esteve representada por apenas um professor (20%). O tempo de serviço dos
entrevistados variou de 2 a 30 anos.
Um professor (20%) teve acesso ao trabalho através de concurso público e quatro foram
contratados (80%). Entre os professores contratados dois (50%) tem de 2 a 5 anos de serviço, um
(25%) está trabalhando de 6 a 10 e um (25%) de 26 a 30 anos.
Dos professores entrevistados, dois (33,3%) leciona educação infantil, dois (33,3%) na
educação de jovens e adultos (EJA) e um (33,3%) ensino fundamental nas séries iniciais e finais. Na
educação infantil, duas professoras ministram aula na pré-escola. Na educação de jovens e adultos
(EJA), um professor ministra aula em quatro séries e o outro em duas séries. Nas séries iniciais e
finais do ensino fundamental um professor ministra mais de uma disciplina. Um professor afirmou
possuir outra atividade na escola, como Coordenador do programa mais Educação com carga horária
de 40 horas mensais. Nenhum professor leciona em outra escola. Quanto à formação dos
professores, um deles (20%) possui graduação completa e quatro (80%) incompleta. Todos em
cursos de Licenciatura Plena realizados em instituições particulares.
Para três (60%) professores a falta de tempo é um dos fatores apontados como limitante ao
seu aprimoramento/atualização profissional, porém dois (40%) professores afirmaram que este fator
é pouco importante. Além desse outros fatores são apontados como limitantes como, por exemplo: à
falta de divulgação dos cursos nas escolas, a falta de compromisso institucional com o docente, a
falta de incentivo por parte da Secretaria de Educação, a falta de mecanismos de cobrança por parte
do estado e município, a falta de possibilidades operacionais em função da distância física, a falta de
recursos financeiros.
Se tratando de fatores que estimulam a busca do aprimoramento profissional, quatro
professores consideram muito importante o interesse pessoal, três a melhoria no desempenho
profissional e melhoria de função/salário na escola. Os cursos citados como importantes para
melhorar o desempenho de suas atividades de ensino foram: Libras, Informática, Inglês, Espanhol,
Língua Portuguesa e Matemática.
Para a motivação dos alunos, na percepção dos professores, os docentes consideram como
muito importante (1) o convívio social, (2) programas e/ou projetos dirigidos aos alunos, (3)
articulação dos conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental e cultural, (4) integração dos
espaços de cidadania escola-comunidade, (5) expectativa de melhoria de vida e trabalho com a
formação escolar, (6) estimulo da família, (7) estímulo docente e relação professor-aluno, (8)
merenda escolar e (9) salas de aula adequadas.
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Para a escola São Sebastião, os professores consideram os seguintes temas como
importantes para serem trabalhos transversalmente: saúde, droga, cultura regional e meio ambiente
da região. Com relação a infraestrutura de apoio pedagógico, todos os professores entrevistados
afirmaram haver somente salas de aula e um barracão comunitário na Escola São Sebastião.
Quanto ao livro didático quatro professores responderam que a escola recebe o livro pelo
PNLD. Apenas um professor afirmou que não. Todos entrevistados não sabem quem escolhe os
livros para a sua escola, no entanto, todos utilizam os livros em suas aulas. Os professores também
utilizam as seguintes fontes no preparo das atividades de ensino e eventos escolares: livros
didáticos/paradidáticos e livros. Os critérios empregados para a escolha do livro didático utilizados
em sala de aula são: adequação de conteúdos e atualidade dos conteúdos.
PLANO DE AÇÃO
- Elevar a cobertura da rede de esgoto;
- Construir estação de tratamento de esgoto;
- Implantar Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos;
- Implantar nas escolas o programa de educação ambiental;
- Criar sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas;
- Criar cooperativas de catadores de lixo reciclável;
- Elevar a porcentagem de domicílios atendidos com água potável;
- Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivar programas comoeducação de jovens e adultos (EJA);
- Oportunizar o atendimento em saúde à população
- Criar postos de saúde, hospitais e unidades de pronto atendimento (UPA)
- Elevar a urbanização das ruas.
- Oportunizar melhores condições na área social, saúde, ensino e qualificação profissional.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SANTA TEREZINHA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15104036
EMEF SANTA TEREZINHA
Ensino Fundamental
SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Santa Terezinha 14,5% das pessoas questionadas responderam que o lixo
produzido é enterrado; e 85,4% é queimado.
Água: 9,3% dos entrevistados declararam que a água é fornecida por poço doméstico;
38,9% bicão ou cacimba; e 51,9% rio açude ou igarapé. Dos entrevistados 44,7% filtram a água;
2,1% fervem a água; 51,1% colocam cloro na água; e 2,1% usam outros tratamentos.
Esgoto: Das pessoas entrevistadas 83,3% usam fossa séptica; e 16,7% usam outros
sanitários.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, 53,1% das pessoas sabem ler nem escrever, mas nunca foram a escola;
53,1% possuem ensino fundamental incompleto; 31,3% possuem ensino médio incompleto; em
15,6% ensino superior incompleto.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: 6,4% dengue; 15,4% verminose; 2,6% doenças respiratórias; 21,8% diarréia;
15,4% responderam outras viroses; 1,3% problemas do coração; 24,4% problemas ósseos/ou
articulação; 2,6% diabetes; e 10,3% não houve casos de doenças.
As declarações mostram que 16,7% das pessoas recorrem ao posto de saúde; e 83,3%
agentes comunitários de saúde. Quanto ao atendimento de saúde 2,6% dos entrevistados declararam
que o atendimento é bom; 10,3% declararam que é regular; 10,3% ruim; e 76,9% não existe.
Quando questionados sobre a assistência social, 100% dos entrevistados testemunharam
que não existe. Quanto ao atendimento aos portadores de deficiência 2,9% dos entrevistados
relataram ser ruim; e 97,1% declararam que não existe. Outro dado de avaliação foi a qualidade do
ensino, onde os resultados mostraram que 2,9% consideraram bom; 11,4% consideram este item
regular, 5,7% ruim; e 80% não existe.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que 94,3% dos entrevistados possuem
documento de propriedade do terreno; e 5,7% não tem documentação. Questionados sobre as
características do terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem em área de terra firme.
Já quando foram questionados se a casa onde moram era própria, cedida, alugada, dentre outros
100% dizem que a casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: 4,2% usam carro; 7,4% usam bicicleta; 4,2% ônibus; 1,1% van/kombi; 3,2% moto; 5,3%
carroça; 35,8% a pé; 34,7% canoa ou bajara; e 4,2% cavalo ou jegue.
Meio ambiente
Urbanização das Ruas: 100% dos entrevistados disseram que não existe urbanização das
ruas.
Desenvolvimento Econômico e Social (Geração de Emprego e Renda)
A pesquisa indica que 54,3% das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum dos
menores de 18 anos trabalha; 8,6% dois menores trabalham; 25,7% de 2 a 3 menores trabalham; e
11,4% de três a quatro menores trabalham. Quanto à renda familiar, 12,5% não possuem renda;
71,9% menos de 1 salário mínimo; e 15,6% de 1 a 2 salários mínimos.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 100% disseram que sim. Por
outro lado, quando perguntados com que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 100% responderam que as vezes participam. E
quando perguntados se participariam de projetos que beneficiariam sua comunidade, 97,1% sim; e
2,9% não.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados 100% o aspecto mais importante é o atendimento a saúde.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 2,9% o abastecimento de água; e
97,1% transporte coletivo. Quanto ao meio ambiente 100% consideram importante a segurança
pública.
PEDEOP
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a) Local de trabalho: nesta escola a maioria entrevistados (60%) são docentes mulheres,
com faixa etária variando entre 18 a 50 anos, sendo todos contratados, apresentando-se de 2 a 30
anos de serviço. A maioria (80%) leciona no ensino fundamental – séries finais, sendo que grande
parte (25% em cada ano) atua no 6º, 7º, 8º e 9º ano do ensino fundamental e nenhum dos
entrevistados possui outras atividades dentro da escola e ninguém leciona em outras escolas da rede
municipal.
b) Formação e motivação: Dos professores entrevistados a maioria (60%) possui
graduação completa, do tipo licenciatura plena. Em relação a instituição a maioria estuda/estudou em
instituição privada (80%), sendo o curso na modalidade presencial. A maioria (80%) não
participa/participou de cursos de formação continuada. Em relação aos conhecimentos teóricos e
práticos adquiridos durante a formação, os entrevistados afirmaram ser adequado (60%).
Em escala de importância os professores opinaram como as principais razões limitantes
ao seu aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de tempo em função de composição de
carga horária em duas ou mais escolas (80% muito importante); 2º) Falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola (80% muito importante); 3º) Falta de compromisso institucional
com a formação docente (60 % muito importante); 4º) Falta de vontade e motivação pessoal (60%
indiferente); 5º) Falta de programas de incentivos por parte das Secretarias de Educação (80% muito
importante); 6º) Falta de mecanismos de cobrança, especialmente por parte do estado e município
(60% importante); 7º) Falta de possibilidades operacionais em função da distância física (80%
regular); 8º) Falta de recursos financeiros (60% indiferente).
Em escala de importância os professores opinaram como as principais razões que
estimulam sua busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º) Interesse pessoal (60%
indiferente); 2º) Incentivo por parte da Secretaria de Educação (80% muito importante); 3º)
Melhoria do desempenho profissional (60% muito importante); 4º) Melhoria de função/salário na
escola (80% muito importante); 5º) Oferta de equipamentos de apoio (computador, internet, kits de
formação etc.) (60% importante); 6º) Oferta de eventos (cursos, palestras, workshops etc.) na sua
área de interesse (80% muito importante); 7º) Temáticas novas e/ou diversificadas (80%
importante).
Todos os professores manifestaram o desejo pela oferta de cursos visando um melhor
desempenho de suas atividades de ensino, assim como grande parte (80%) informou estar apta a
participar de cursos de educação continuada à distância.
Quanto aos fatores que motivam o professor segue a escala de importância: 1º) Recursos
didáticos para implementar práticas, inclusive laboratórios (100% muito importante); 2º) Tempo
destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos (100% muito importante); 3º)
Melhores salários (100% muito importante); 4º) Articulação entre alunos, professores e gestores
(40% muito importante); 5º) Interesse dos alunos (60% muito importante); 6º) Bom desempenho dos
alunos (80% muito importante); 7º) Qualificação e atualização em conteúdos específicos (80% muito
importante); 8º) Número adequado de alunos em sala de aula (60% muito importante); 9º)
Possibilidade de assumir cargos administrativos (40% importante); 10º) Diálogo com outros
professores sobre questões da disciplina (60% importante); 11º) Atuação em processo de gestão
participativa (60% regular); 12º) Salas de aula adequadas (80% muito importante); 13º) Trabalhar
em um só local (100% importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue a escala de importância: 1º) Convívio
social (80% muito importante); 2º) Programas e/ou projetos dirigidos aos alunos (80% muito
importante); 3º) Metodologia de ensino voltada para a memorização de conteúdos (40% importante);
4º) Articulação dos conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental e cultural (80% muito
importante); 5º) Integração dos espaços de cidadania Escola-Comunidade (80% muito importante);
6º) Maior inclusão social (60% muito importante); 7º) Facilidade de acesso a informações via
Internet (80% muito importante); 8º) Expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação
escolar (40% muito importante); 9º) Facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer (80%
muito importante); 10º) Aprendizado por meio de atividades lúdicas e participativas (80% muito
importante); 11º) Acesso a fontes bibliográficas variadas (60% muito importante); 12º) Estímulo da
família (80% muito importante); 13º) Estímulo docente e relação professor-aluno (100% muito
importante); 14º) Facilidade de deslocamento para a escola (60% regular); 15º) Merenda escolar
(80% muito importante); 16º) Salas de aula adequadas (80% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua abordagem todos afirmaram não ter recebido
orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina, mas todos incorporam em suas aulas e todos
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trabalham algum tema transversal em sua disciplina. Como temas indicados temos, em escala de
densidade de utilização Pluralidade Cultural (22,7%); Saúde (22,7%); Meio Ambiente (18,2%);
Ética (13,6%); e Trabalho e Consumo (13,6%) e Orientação Sexual (9,1%). São trabalhados
integrados aos conteúdos disciplinares e em parceria com outras disciplinas, principalmente
conteúdos próprios de Estudos Amazônicos (27,3%), Geografia (27,3%), Ciências (18,2%), História
(18,2%) e Matemática (9,1%). A maioria dos entrevistados (60%) alegou não conhecer o projeto
político pedagógico da escola e por conta disso não sabem se ele contempla os temas transversais.
Todos afirmaram que os temas trabalhados em eventos escolares são orientados pela
transversalidade, sendo desenvolvido o tema por disciplina específica.
A maioria (60%) dos entrevistados afirmou que os alunos sentem-se motivados de forma
baixa em participar desses eventos, principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º) Meio
ambiente da região (Floresta amazônica e biodiversidade) (60% muito importante); 2º) Questões
étnicas (indígenas, quilombolas etc.) (60% indiferente); 3º) Problemas ambientais locais
(desmatamento, enchentes, lixo, endemias etc.) (60% muito importante); 4º) Problemas ambientais
globais (aquecimento global, extinção de espécies etc.) (60% importante); 5º) Saúde (doenças
crônicas, câncer, diabetes, hipertensão etc.) (40% pouco importante); 6º) Doenças sexualmente
transmissíveis, sexo, gravidez e drogas (60% pouco importante); 7º) Profissão, emprego e renda
(80% regular); 8º) Esporte e lazer (80% muito importante); 9º) Equipamentos tecnológicos e
eletrônicos (60% pouco importante); 10º) Cultura globalizada (hip hop, funk, grafite etc.) (60%
pouco importante); 11º) Cultura regional (música, dança, festas, literatura etc.) (60% importante);
12º) Saúde do corpo e saúde mental (60% regular); 13º) Bem estar social (família, religião,
preconceitos etc.) (40% muito importante); 14º) Violência (doméstica, escolar, gangues etc.) (60%
regular); 15º) Violência sexual (pedofilia, exploração sexual etc.) (80% pouco importante); 16º)
Vestuário e veículos (60% pouco importante); 17º) Línguas locais oriundas das famílias linguísticas
tupi-guarani, jê e karib (80% pouco importante).
Relacionado à infraestrutura de apoio pedagógico existente na escola os professores
afirmaram existir apenas sala de aula e biblioteca. Desses espaços os professores utilizam para suas
aulas apenas esses locais. Por não haverem outros ambientes, nenhuma questão deste item foi
assinalada.
Todos afirmaram que não há nenhum projeto de informática educativa na escola e não
existem materiais audiovisuais de apoio pedagógico, por conta disso, nenhum docente recebeu curso
de capacitação para o uso desses materiais, mesmo todos julgando muito importante os materiais
audiovisuais enquanto instrumento de apoio didático pedagógico nas suas disciplinas. Devido à falta
de materiais audiovisuais todos produzem o seu próprio material didático de acordo com que é
disponível no seu ambiente (plantas, animais, etc.).
Em referência aos livros didáticos os professores afirmaram que recebem via Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes livros são escolhidos pela Comissão de Professores
e utilizados pelos professores. O Livro didático contribui parcialmente para o alcance dos objetivos
propostos para a sua disciplina, mas não reforçam a metodologia de ensino centrada na
memorização, porém oferecerem parcialmente questões problematizadoras e estimulantes à
curiosidade dos alunos, além de serem parcialmente ricos em relação ao conteúdo e a apresentação,
mas não privilegiam conhecimentos teóricos em relação à experiência prática, mesmo parcialmente
defasados em relação à dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem, o que acaba por estimular
a multidisciplinaridade apenas parcialmente.
Os livros didáticos não constituem a principal fonte de leitura e informação para o aluno,
não oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos, incentivam parcialmente a
busca por novas informações e conhecimentos, não contemplam a realidade e os elementos culturais
locais e não estão adequados às orientações curriculares oficiais. Este é o ponto de vista de alguns
docentes entrevistados.
PLANO DE AÇÃO
- Implantar sistema de tratamento e distribuição de água;
- Construir estação de tratamento de água servida e esgoto sanitário;
- Implantar coleta seletivo do lixo;
- Implantar nas escolas o programa de educação ambiental;
- Melhorar o serviço de atendimento em saúde à população (contratação de agentes de
saúde e enfermeiros(as);
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- Melhorar a infraestrutura das escolas tornando-as mais atrativa e evitando a evasão
escolar, como melhorias no acervo da biblioteca, laboratório de informática com acesso à internet;
- Construção de praças e parques como alternativa de lazer para os comunitários;
- Firmar convênio com SENAI e ou Universidades e escolas técnica para oferecer cursos
profissionalizantes de curta duração aos comunitários visando a profissionalização dos jovens e
adultos o que elevará a renda familiar;
- Implantação de posto policial na comunidade;
- Implantar serviço de assistência social na comunidade.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SANTA MARIA GORETE
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15146928
EMEF SANTA MARIA GORETE
Infantil e Ensino Fundamental
SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
Comunidade Vila Gorete
O nome da comunidade deve-se à imagem de Nossa Senhora Gorete, que foi trazida a esse
local por um padre cujo nome não consta nos relatos. Os primeiros moradores da comunidade
vieram de um local chamado Bacabal, localizado na outra margem do rio, os quais tiveram de sair do
seu lado porque a propriedade em que viviam era privada e pertencia ao Sr Boa Ventura Castro
Rodrigues. Na fundação da comunidade existiam pessoas de origem judaica e outras oriundas do
Acre
Histórico da Escola
A escola foi fundada na década de 40, a mesma surgiu através da influência da igreja, que
teve como linha de frente o Sr Dom Floriano.
A princípio a estrutura da escola contava apenas com um barracão, na qual as professoras
eram pagas por padres (Frei Othmar e Frei Evaldo). A partir de 1969 teve-se nesse contexto uma
nova configuração, a escola passou afazer parte da rede municipal do interventor Emanoel Moura
Melo. Em 1974 a estrutura mudou, nisto em agosto do mesmo ano, na administração do prefeito
Ronan Liberal e Lira Maia constrói- se a primeira escola de alvenaria. Esta passou a ter duas salas de
aula e uma secretaria, com isso, foi instalado o ensino modular com uma turma de quinta série, a
qual funcionava no turno vespertino.
Em 1994 o ensino modular tornou- se fixo na escola, quatro anos depois (1998), houve
novas mudanças na escola, bem como a construção do novo prédio da mesma, com três pavilhões,
uma secretaria, um refeitório e dois banheiros.
Quantos aos projetos desenvolvidos na escola constam, o Projeto Trilhas, ao qual têm
parceria com o instituto Natura, que trabalha com o processo de letramento nas escolas, tendo como
foco principal as turmas de primeiro ano.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola, quanto à coleta de lixo, 10,6% consideram bom; 4,8% consideram
regular; 11,5% consideram ruim e 69,2% dos entrevistados dizem não existir; 3,8% não souberam
responder. O destino do lixo produzido e não coletados: 1,9% do lixo são enterrado; 89,5% do lixo
são queimado; 1,9% jogam em terreno baldio/lixão e 6,7% do lixo é despejado na mata.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é feito por meio da rede geral de
distribuição (1,9%); por meio do micro abastecimento comunitário/poço artesiano (91,1%); poço
doméstico (1,9%); rio açude, lago, igarapé, nascente (14,2%); outros (0,9%). 76,4% dizem receber
água tratada; 20,8% recebem água sem tratamento, e 2,8% das pessoas não souberam responder. Dos
entrevistados, 63,1% filtram a água; 2,9% fervem a água; 12,6% utilizam a cloração e 21,4% não
utilizam nenhum meio de tratamento.
Esgoto: Quando questionados sobre a rede de esgoto, 11,3% consideram bom e 0,9%
dizem ser ruim e 86,8% responderam não existir; 0,9% não soube responder. Quando questionados
sobre o destino do esgoto do banheiro ou sanitário as repostas foram as seguintes: fossa séptica
(9%); sumidouro (9%); a céu aberto/vala (76%). Rio/canal/valão (6%).
Educação (escolaridade)
Quanto à escolaridade, 1% não sabe ler/escrever; 49% possuem o ensino fundamental
incompleto; 18,4% possuem o ensino fundamental completo; 12,2% possuem o ensino médio
incompleto e 10,2% possuem o ensino médio completo; 5,1% possuem o ensino superior
incompleto; 2% possuem o ensino superior completo e outros (2%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: dengue (2,6%); verminoses (5,3%); doenças respiratórias (7,3%); hepatite (0,7%);
Diarreia (32,5%); outras viroses (21,9%); hanseníase (0,7%); problemas de pele (0,7%); problemas
do coração (2,6%); problemas ósseos/ou articulação (2,6%); diabetes (3,3%); câncer (0,7%);
doenças mentais (0,7%); febre amarela (1,3%); e 17,2% disseram não haver casos de doença.
As declarações mostram que 82,2% recorrem a postos de saúde; 7,5% recorrem ao
hospital publico; 3,7% utilizam as farmácias; 1,9% recorrem aos agentes comunitários de saúde e
2,8% recorrem aos serviços de curandeiros/benzedeiras; outros (1,9%).
Quanto ao atendimento de saúde, 21,7% consideram bom; 54,7% consideram regular;
20,8% dizem ser ruim; 0,9% dizem não existir e 1,9% não souberam responder. Em relação ao
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atendimento aos portadores de deficiências, 8,5% consideram bom; 17% dizem ser regular; 3,8%
consideram ruim; 68,9% dizem que não existe e 1,9% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social, 35,8% dizem ser bom; 24,5% dizem ser
regular; 6,6% julgam ser ruim e 20,8% dizem não existir; 12,3% não souberam responder. Outro
dado de avaliação foi à qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que 70,5% consideraram
bom; 25,7% consideram este item regular; 1,9% dizem que não existe; 1,9% não souberam
responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que 14,2% dos entrevistados possuem o
documento de propriedade do terreno onde moram; 80,2% não possuem e 5,7% não souberam
responder. Questionados sobre as características do terreno, 100% dos entrevistados responderam
que vivem em área de terra firme. Já quando foram questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dente outros, 91,5% dizem que a casa onde moram é própria; 0,9% vivem em casa
alugada; 6,6% possuem a casa cedida e 0,9% vive em assentamento rural.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que utilizam: Bicicleta (19,3%); barca/balsa/lancha (8%); Moto (1,1%); carroça/carro de boi (3%);
moto-táxi (0,4%); a pé (38,3%); canoa/bajara (29,9%).
Meio Ambiente
Abastecimento de Água: Com relação à comunidade onde eles vivem: 85,8% consideram
bom; 8,5% dizem ser regular; 1,9% consideram ruim; 3,8% dizem que não existe.
Urbanização das Ruas: 20,8% dizem ser bom; 24,5% julgam ser regular; 24,5%
consideram ruim; 29,2% dizem não existir e 0,9% não souberam responder.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 96,2% das respostas dos entrevistados
confirmam que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 0,9% respondeu que 1 apenas trabalha;
1,9% dos questionados disseram que dois menores trabalham e 0,9% responderam que três ou
menores contribuem com a renda familiar. Quanto à renda familiar, 2,8% não possuem renda; 50,9%
recebem menos de 1 salário mínimo; 43,4% recebem de 1 a 2 salários mínimos; 2,8% recebem mais
de 2 a 3 salários mínimos.
Segurança Pública
Entre os entrevistados, 10,4% consideram a segurança publica do lugar onde moram bom;
12,3% dizem ser regular; 15,1% dizem ser ruim; 57,5% dos entrevistados disseram não existir
segurança pública; 4,7% não souberam responder.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 95,3% disseram que sim e
4,7% dizem que gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência à família participa de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos,
etc.), 6,6% dizem que nunca participam; 49,1% participam às vezes e 44,3% participam na maioria
das vezes. E quando perguntados se participariam de projetos que beneficiariam sua comunidade:
79,2%, sim; 12,3%, não e 8,5% talvez/depende.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (74,3%) o aspecto mais importante é o atendimento a
saúde; 1,9% consideram o atendimento ao portador de deficiência; 2,9% consideram a assistência
social; creche (1%); 13,3% a qualidade de ensino e 6,7% consideram a qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 12,3% consideram áreas
de lazer/esportes; 10,4% programação cultural; 37,7% limpeza de ruas e terrenos; 39,6% segurança
pública. Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre: áreas
ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os
seguintes: 34% consideram áreas verdes; 3,8% consideram a arborização de ruas; 8,5%
praias/balneários; 16% rios e lagos; 37,7% a qualidade do ar.
PEDEOP
Foi entrevistado um total de oito professores sendo que quatro foram do sexo feminino
(50%) e a outra metade do sexo masculino. A faixa etária dos entrevistados variou entre 18 e 40 anos
sendo que a maioria (n = 5) está nas faixas de 31 a 40. O tempo de serviço dos entrevistados variou
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de 2 a 15 anos. Sete entrevistados (87,5%) tiveram acesso ao trabalho através de contratação e
apenas um (12,5%) é concursado. Os contratados (maioria dos entrevistados) estão a menos de 10
anos no cargo e concursado está entre 2 a 5 anos.
Os professores entrevistados lecionam em três segmentos da escola: (1) educação infantil
(n = 2), nas séries iniciais do ensino fundamental (n = 4) e nas séries finais do ensino fundamental (n
= 3). Apenas um professor ministra aulas nas séries iniciais e finais concomitantemente. Os três
professores que ministram aulas nas séries finais do ensino fundamental lecionam em três séries (7º,
8º e 9º ano). As disciplinas ministradas por um mesmo professor na escola nas series finais do ensino
fundamental foram: Língua Portuguesa/Inglês/Artes, História/Geografia/Estudos Amazônicos,
Ciências/Religião/Educação Física. Apenas um entrevistado informou possuir outra atividade na
escola, no Programa Mais Educação. E outro professor informou que ministra aulas em outra escola
do município.
Quanto à formação dos professores, quatro (50%) possuem graduação completa, dois
incompleta (25%) e dois (25%) não possuem graduação. Os professores formados fizeram a
Licenciatura Plena em Letras (n = 1), Educação Ambiental (n = 1), Pedagogia (n = 2) e Química (n =
1). Os professores que ainda estão cursando a graduação fazem os cursos de Pedagogia (n = 1) e
Pedagogia (n = 1). Os professores se formaram ou estudam em instituições privadas (n = 2
professores), federais (n = 3) e estaduais (n = 1). Entre esses cursos, cinco são na modalidade
presencial e um à distância.
Os
fatores
apontados como
muito
importantes
como
limitantes
ao
aprimoramento/atualização profissional dos professores entrevistados foram: falta de compromisso
institucional com a formação docente (87,5% dos entrevistados) e falta de recursos financeiros
(100%). Em se tratando de fatores que estimulam a busca do aprimoramento profissional, a maioria
dos professores considera muito importante a melhoria do desempenho profissional (100%),
melhoria de função/salário na escola (100%) e temáticas novas e/ou diversificadas (75%). Os cursos
citados como importantes para melhorar o desempenho de suas atividades de ensino foram:
Informática, Formação continuada, Educação ambiental, Matemática, Inglês e Libras.
Sobre os motivos que motivam os professores, a maioria dos docentes considera como
muito importante: (1) recursos didáticos para implementar práticas, inclusive laboratórios, (2) tempo
destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos, (3) melhores salários, (4)
articulação entre alunos, professores e gestores, (5) interesse dos alunos, (6) bom desempenho dos
alunos, (7) número adequado de alunos em sala de aula e (8) trabalhar em só local. Para a motivação
dos alunos, na percepção dos professores, a maioria dos docentes considera como muito importante:
(1) convívio social, (2) programas e/ou projetos dirigidos aos alunos, (3) metodologia de ensino
voltada para a memorização de conteúdos, (4) articulação dos conteúdos e a sua relação com a
realidade socioambiental e cultural, (5) integração dos espaços de cidadania escola-comunidade, (6)
maior inclusão social, (7) expectativa de melhoria de vida e trabalho com a formação escolar, (8)
aprendizado através de atividades lúdicas e participativas, (9) estimulo da família, (10) estímulo
docente e relação professor-aluno, (11) facilidade de deslocamento para ir à escola, (12) merenda
escola e (13) salas de aula adequadas.
Na escola Santa Maria Gorete os professores consideram os seguintes temas como
importantes para serem trabalhados transversalmente: ética, meio ambiente, saúde, orientação
sexual, pluralidade cultural, trabalho e consumo.
Todos os professores entrevistados afirmaram haver na Escola Santa Maria Gorete salas de
aula, Biblioteca/sala de leitura e laboratório de informática como estruturas de apoio pedagógico.
Cinco deles (63% dos entrevistados) afirmaram ainda haver na escola sala multimídia. A sala de aula
é o espaço utilizado na escola para ministrar as aulas para todos os professores. Sete deles (88%)
utilizam a biblioteca como espaço de aula e dois deles (25%) a sala multimídia.
Os computadores da escola não estão conectados à internet e o laboratório de informática
não possui pessoal qualificado para dar apoio. Contudo, a totalidade ou a maioria dos professores
informou que o espaço físico é suficiente e adequado, mas deixa a desejar quanto ao mobiliário e aos
computadores sendo esses inadequados e insuficientes conforme a maioria dos professores
entrevistados. A metade dos entrevistados informou que a escola possui algum projeto de
informática educativa, mas todos informaram que os alunos não utilizam os recursos da informática
como apoio às atividades de sua disciplina por conta própria.
Em relação a materiais audiovisuais de apoio didático-pedagógico todos os professores
informaram haver na escola. Todos informaram que a escola não fornece curso de captação. A
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maioria (n = 5; 63%) informou que regularmente utilizam tais recursos, dois (25%) eventualmente e
um (12%) raramente utiliza.
Em relação à biblioteca/sala de leitura, 50% dos entrevistados informaram que o acervo é
suficiente e a outra metade informou insuficiente. Assim como para o laboratório de informática, a
maioria dos professores informou que o espaço físico da biblioteca/sala de leitura é suficiente e
adequado, mas deixa a desejar quanto ao mobiliário. Seis professores informaram que o acervo é
adequado a sua disciplina e dois informaram ser parcialmente adequado. O acervo da biblioteca é
composto de: literatura infantil, literatura juvenil, literatura brasileira, literatura de autores regionais,
literatura estrangeira, livros didáticos, jornais e revistas e mapas e atlas.
Todos os professores responderam que a escola recebe livros didáticos pelo PNLD. A
totalidade dos entrevistados informou que a Secretaria Municipal ou Estadual é responsável pela
escolha dos livros didáticos. Sete professores utilizam de forma integral e um de forma parcial os
livros fornecidos. Os professores também utilizam as seguintes fontes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares: livros didático-paradidáticos, livros, revistas e jornais e TV/outras
mídias. Todos os entrevistados informaram não saber os critérios empregados para a escolha do livro
didático.
PLANO DE AÇÃO
1. Realizar a coleta seletiva do lixo;
2.
Construir um aterro controlado;
3.
Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
4.
Criar cooperativas de catadores de lixo para reciclagem;
5.
Providenciar abastecimento de água tratada com qualidade para aumentar a
porcentagem de água potável para os alunos;
6.
Elaborar a manutenção dos abastecimentos de água dos poços artesianos instalados
na comunidade.
7.
Construir novos poços artesianos para atender as famílias do município de Itaituba;
8.
Implantar estação de tratamento da rede esgoto;
9.
Criar sistemas de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas
10. Incentivar projetos de extensão, auxiliadas pelas universidades, voltadas para
educação ambiental;
11. Incentivar em programas de educação de jovens e adultos em ensino tecnológico;
12. Criar projetos para educação na área da orientação sexual e da área da saúde dos
jovens nas escolas;
13. Instalar meios de transportes escolares para os estudantes que apresentam
dificuldades de acesso à escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF UNIAO SANTANA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
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EMEF UNIAO SANTANA
Infantil e Ensino Fundamental
SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE VÃ•RZEA
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL - DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola União Santana, 100% das pessoas questionadas responderam não usufruir
da coleta de lixo, com isso, o destino dos resíduos produzidos e não coletados – de acordo com as
respostas – é a queimada (100%).
Água: As respostas dizem que o abastecimento é feito por rede geral de distribuição
(100%). Dos entrevistados, 94,3% declaram que a água é tratada e as formas de tratamento utilizadas
são: filtragem (60,6%) e a cloração (39,4%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não possuírem rede de esgoto, com isso,
91,4% destina seus dejetos a céu aberto/vala; 5,7% utiliza fossa séptica e 2,9% faz uso de
sumidouros.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, 57,1% dos entrevistados possui ensino fundamental incompleto;
22,9% possui ensino fundamental completo; 8,6% possui o ensino médio completo; 5,7% tem o
ensino superior incompleto, 2,9% sabe ler/escrever, mas nunca frequentou escola e 2,9% possui o
ensino médio completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: diarreia (19,4%); dengue (2,8%); problemas do coração (2,8%); problemas ósseos
ou/de articulação (2,8%) e diabetes (2,8%). Ressalta-se que o percentual de 69,4% disse não ter
havido ocorrência de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde. As declarações mostram que 100% recorrem a postos de
saúde. Quanto ao atendimento de saúde, 62,9% dos entrevistados consideram bom e 37,1% regular.
Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências, 100% dos entrevistados disseram não
existir.
Quando questionados sobre a assistência social, 100% dos entrevistados testemunharam
não existir. Outro dado de avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
51,4% consideraram bom e 48,6% consideraram regular.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que 94,3% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno e 5,7% possuem. Questionados sobre as características do
terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem em área de terra firme. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 97,1% dizem que a
casa onde moram é própria e 2,9% dizem que sua residência é cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: a maioria (47,9%) anda a pé; seguido dos que andam de ônibus (47,9%); 2,7% andam de
barca/balsa/lancha e 1,4% andam de moto.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem, 88,6% relataram
que é bom; 8,6% afirmam ser regular e 2,9% consideram ruim.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados disseram que não existe urbanização das
ruas.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 82,9% das respostas dos entrevistados
confirmam que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 14,3% responderam que 1 apenas trabalha
e 2,9% disseram que dois menores trabalham. Quanto à renda familiar, 71,4% recebem menos de 1
salário mínimo; 14,3% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos; 11,4% não possuem renda e 2,9%
recebem de 2 a 3 salários mínimos.
Segurança Pública
Todos os entrevistados dizem não existir segurança publica no lugar onde moram. Tais
dados fornecem base para a inferência de que há ocorrência de violência urbana na referida
localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 94,3% disseram que sim e
5,7% gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os
moradores gostam do local onde vivem. Não se sabe com que frequência a família participa de ações
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da comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos, etc.). Porém, quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua comunidade, 85,7% participariam; 11,4% não
participariam e 2,9% talvez participassem.
Visão Compartilhada do Futuro
Para a maioria dos entrevistados (80%) o aspecto mais importante é o atendimento de
saúde; seguido da qualidade de ensino (17,1%) e atendimento ao portador de deficiência (2,9%).
Observe a Figura 595.

Figura 595. Itens considerados mais importantes pelos entrevistados no que se refere ao
atendimento de saúde, ao portador de deficiência, assistência social e creche.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 37,1% consideram áreas
de lazer/esportes; 28,6% limpeza de ruas e terrenos; 20% segurança pública e programação cultural
(14,3%). Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre: áreas
ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os
seguintes: 51,4% consideram mais importantes rios e lagos; 22,9% áreas verdes; 20% qualidade do
ar e 5,7% arborização das ruas.
PLANO DE AÇÃO
- Elevar a cobertura da rede de esgoto;
- Construir estação de tratamento de esgoto;
- Implantar Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos;
- Implantar nas escolas o programa de educação ambiental;
- Criar sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas;
- Criar cooperativas de catadores de lixo reciclável;
- Elevar a porcentagem de domicílios atendidos com água potável;
- Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivar programas como educação de jovens e adultos (EJA);
- Oportunizar o atendimento em saúde à população
- Criar postos de saúde, hospitais e unidades de pronto atendimento (UPA).
- Elevar a urbanização das ruas.
- Oportunizar melhores condições na área social, saúde, ensino e qualificação profissional.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF DOM PEDRO I
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15148165
EMEF DOM PEDRO I
Ensino Fundamental
SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE VÃ•RZEA
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL - RML
Comunidade de Urucureá
A comunidade de Urucureá, segundo relatos essa comunidade apresentava uma grande
diversidade de peixes, pássaros e mamíferos; dentro de toda essa diversidade havia corujas de porte
avantajado as quais os habitantes deram o nome de Urucuréa, que por sua vez deu origem ao nome
da comunidade. Segundo vestígios e artefatos encontrados nessa localidade, em meados do século
XIX essa comunidade era habitada por uma tribo indígena denominado Patachós. Relata-se ainda
que os antigos moradores desse local (a tribo indígena Patachós) abandonaram essa área em busca de
melhor local para plantar. Segundo consta nos relatos no final do século XIX chega a esse local a
senhora Cemi, Maria Aninha, Delu, Didi Oliveira e José Francisco.
Histórico da Escola
Na década de 60 a escola se chamava Escola Particular São Miguel Arcanjo e atualmente
se chama Escola Dom Pedro I. Logo de inicio a professora que lecionavam era paga por Urbano dos
Santos Tapajós, Antonio Castro Rodrigues e Tadeu Ferreira Pimentel (comunitários dessa
localidade). Posteriormente se tem a igreja colaborando para o pagamento da professora; isso na
pessoa de Frei Gaspar e Frei Ricardo.
Existem pontos que marcaram a comunidade o desenvolvimento da escola à atual que são
eles: o professor Raimundo Santos assume a direção da escola e toma a iniciativa de construir uma
nova escola que recebera o nome de Dom Pedro I em 1974; a implantação do sistema modular
passando a ser de 5ª a 8ª série em 1985; deixa de ser modular passando a ser regular fixo em 1993 e
em 1998 deu-se o início ao processo de autorização da escola. Atualmente a escola possui uma
secretaria, uma biblioteca, uma área livre, uma sala de recursos audiovisuais, cozinha e refeitório.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Dom Pedro I, 82,1% das pessoas questionadas responderam não usufruir
da coleta de lixo, com isso, o destino dos resíduos produzidos e não coletados – de acordo com as
respostas – é a queimada (79,5%); outros descartam o lixo na mata (15,4%) e 5,1% o enterram.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é feito por micro abastecimento
comunitário (82,1%); poço doméstico (10,3%) e 7,7% dizem que seu abastecimento provém de rio
açude, lago, igarapé ou nascente. 62,5% dizem consumir água tratada e 37,5% dizem não possuir
tratamento. As formas de tratamento utilizadas pelos moradores são: filtragem (73,3%) e cloração
(26,7%).
Esgoto: 89,7% dos entrevistados declararam que não existe rede de esgoto; a maioria
(97,4%) destinam seus dejetos a céu aberto/vala e 2,6% utilizam fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos que possuem ensino fundamental
incompleto, com 48,6%, seguida dos que possuem ensino médio completo (17,1%); os que não
sabem ler/escrever (11,4%); os que possuem ensino fundamental completo (11,4%); os que sabem
ler/escrever, mas nunca frequentaram escola (8,6%); os que possuem ensino superior completo
(8,6%) e os que possuem ensino superior incompleto (5,7%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: problemas ósseos ou/de articulação (18,4%), seguida por outras viroses com
13,2% dos casos; doenças respiratórias (10,5%); diarreia (10,5%); outras doenças não especificadas
(7,9%); hepatite (2,6%) e diabetes (2,6%). Ressalta-se que o percentual de 34,2% disse não ter
havido ocorrência de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostram que 53,8% recorrem a postos de saúde para seu atendimento;
41% recorrem à farmácia; 2,6% agentes comunitários de saúde e 2,6% curandeiros/benzedeiras.
Quanto ao atendimento de saúde, 74,4% dos entrevistados considera inexistente; 17,9%
ruim, 5,1% regular e 2,6% não souberam responder. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências, 97,4% dos entrevistados declararam ser inexistente e 26% não souberam responder.
Quando questionados sobre a assistência social, 71,8% dos entrevistados não souberam
responder; 25,6% consideram inexistente e 2,6% ruim. Outro dado de avaliação foi a qualidade do
ensino, onde os resultados mostraram que 47,4% consideraram regular; 44,7% consideram este item
bom e 7,9% não souberam responder.
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Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que 97,4% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno e 2,6% possuem. Questionados sobre as características do
terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem em área de terra firme. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 97,4% diz que a casa
onde moram é própria e 2,6% cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: 47,3% andam de bicicleta; 23,6% usam canoa/bajara; 14,5% utilizam moto; 9,1% andam a pé;
1,8% usam carro/ 1,8% andam de ônibus e 1,8% utilizam outros meios de transporte.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem, 76,9% relatam que
o abastecimento de água é bom; 17,9% afirmam ser regular e 5,1% afirmaram ser inexistente.
Urbanização das ruas: 89,7% dos entrevistados disseram que a urbanização das ruas é
inexistente e 10,3% não souberam responder.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
A pesquisa indica que em 25,6% das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 35,9% dos questionados disseram que dois menores trabalham;
25,6% responderam que três ou mais menores contribuem com a renda familiar e 12,8%
responderam que 1 apenas trabalha. Quanto à renda familiar, 41% possuem renda de 1 a 2 salários
mínimos; 33,3% recebem menos de 1 salário mínimo; 23,1% recebem de 2 a 3 salários mínimos e
2,6% não possuem renda.
Cultura e Lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 94,9% consideram a segurança pública inexistente
e 5,1% não souberam responder. Tais dados fornecem base para a inferência de que há ocorrência de
violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram, 84,6% disseram que sim e
15,4% dizem que gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência a família participa de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos,
etc.), 74,4% responderam que participam às vezes e 25,6% participa na maioria das vezes. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam sua comunidade, 53,8% participariam;
38,5% talvez participassem e 7,7% não participariam.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (82,1%) o aspecto mais importante é o atendimento de
saúde; para 12,8% o atendimento ao portado de deficiência; 2,6% qualidade de ensino e 2,6% cursos
de qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 64,1% consideram áreas
de lazer/esporte; 20,5% segurança pública e 15,4% a limpeza de ruas e terrenos. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante entre: arborização das ruas, praias/balneários,
rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 41% consideram mais importante a
arborização das ruas; 38,5% áreas verdes e 20,5% praias/balneários.
PLANO DE AÇÃO
- Construir estação de tratamento de água e esgoto;
- Implantar coleta seletiva do lixo;
- Implantar nas escolas programas de educação ambiental;
- Implantar programa de formação de jovens e adultos (EJA);
- Melhorar a infraestrutura das escolas tornando-as mais atrativa e evitando a evasão
escolar, como melhorias no acervo da biblioteca, laboratório de informática com acesso à internet e
oferecer oportunidade de alfabetização de jovens e adultos (EJA);
- Construção de praças, parques e arborização das ruas como alternativa de lazer para os
comunitários;
- Implantação de posto policial na comunidade;
- Implantar serviço de assistência social na comunidade;
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- Desenvolver programas sociais que visem melhoria da condição de vida e da renda
familiar;
- Promover a conscientização na população local dos prejuízos ao desenvolvimentos das
crianças submetidas ao trabalho infantil;
- Promover legalização 100% dos lotes.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15148254
EMEF NOSSA SENHORA DAS GRACAS
Ensino Fundamental
SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL - DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Nossa Senhora das Graças, 100% das pessoas questionadas responderam
não usufruir da coleta de lixo, com isso, o destino dos resíduos produzidos e não coletados – de
acordo com as respostas – é a queimada (95,3%) e parte dele é enterrado (4,7%).
Água: As respostas dizem que o abastecimento é feito por rio açude, lago, igarapé ou
nascente (77,3%); micro abastecimento comunitário (11,4%); bicão/cacimba (6,8%) e poço
doméstico (4,5%). Dos entrevistados, 44,2% declaram que a água é tratada e as formas de tratamento
utilizadas são: filtragem (63,2%) e a cloração (36,8%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não possuírem rede de esgoto, com isso,
100% destina seus dejetos a céu aberto/vala.
Educação (Escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos que possuem ensino fundamental
incompleto (46,5%); seguida dos que possuem ensino fundamental completo (18,6%); os que não
sabem ler/escrever (16,3%); os que sabem ler/escrever, mas não frequentaram escola (4,7%); os que
possuem ensino médio completo (4,7%); os que possuem ensino superior completo (4,7%); os que
possuem ensino médio completo (2,3%) e os que possuem ensino superior incompleto (2,3%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: diarreia (44,1%); seguida por outras viroses (44,1%); doenças respiratórias
(3,4%); problemas do coração (3,4%); problemas ósseos ou/de articulação (3,4%) e catapora (1,7%).
As declarações mostram que 82,2% recorrem a postos de saúde; 11,1% recorrem a
curandeiros e benzedeiras e 6,7% procuram os agentes comunitários de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 60,5% dos entrevistados considera regular; 23,3% bom e
16,3% ruim. Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências, 100% dos entrevistados
disseram não existir.
Quando questionados sobre a assistência social, 100% dos entrevistados testemunharam
não existir. Outro dado de avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
81,4% consideraram bom e 18,6% consideraram regular.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que 100% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno. Questionados sobre as características do terreno, 100% dos
entrevistados responderam que vivem em área de terra firme. Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 100% dizem que a casa onde moram é
própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: a maioria anda a pé (46,6%); 31,8% utilizam canoa/bajara e 14,8% usam barca/balsa/lancha.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem, 100% relataram
que o mesmo é inexistente.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados disseram que não existe urbanização das
ruas.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 88,4% das respostas dos entrevistados
confirmam que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 9,3% responderam que 1 apenas trabalha e
2,3% responderam que dois menores trabalham. Quanto à renda familiar, 53,5% recebem menos de
1 salário mínimo; 39,5% possuem renda de 1 a 2 salários mínimos e 7% possuem renda de 2 a 3
salários mínimos.
Cultura e Lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100% julgam não existir. Tais dados fornecem
base para a inferência de que há ocorrência de violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 100% disseram que sim, isso
chama atenção ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do local onde
vivem. Por outro lado, quando perguntados com que frequência a família participa de ações da
comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 62,8% responderam que participam às
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vezes e 37,2% na maioria das vezes. E quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 100% participariam.
Visão Compartilhada do Futuro
Para a maioria dos entrevistados (65,1%) o aspecto mais importante é o atendimento de
saúde; seguido da qualidade do ensino (27,9%); cursos de qualificação profissional (4,7%) e creche
(2,3%) (Figura 596).

Figura 596. Item considerado mais importante pelos entrevistados.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 51,2% consideram a
limpeza de ruas e terrenos; 32,6% segurança pública; 9,3% áreas de lazer/esportes e 7%
programação cultural. Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre:
áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os
seguintes: 61,9% consideram mais importantes a qualidade do ar; 21,4% áreas verdes e 16,7% rios e
lagos.
PLANO DE AÇÃO
- Implantar sistema de tratamento e distribuição de água;
- Construir estação de tratamento de esgoto sanitário;
- Implantar coleta seletiva do lixo e efetuar limpeza das ruas;
- Implantar nas escolas o programa de educação ambiental;
- Melhorar a infraestrutura das escolas tornando-as mais atrativa e evitando a evasão escolar, como
melhorias no acervo da biblioteca, laboratório de informática com acesso à internet e oferecer
oportunidade de alfabetização de jovens e adultos (EJA);
- Construção de praças e parques como alternativa de lazer para os comunitários;
- Implantação de posto policial na comunidade;
- Implantar serviço de assistência social na comunidade;
- Desenvolver programas sociais que visem melhoria da condição de vida e da renda familiar;
- Promover a legalização dos lotes.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15162540
EMEF NOSSA SENHORA DA SAUDE
Ensino Fundamental
SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora da Saúde, 99,6% das
pessoas questionadas responderam que a coleta de lixo não existe e 0,4% não souberam responder.
Assim, 99,2% do lixo produzido e não coletado é queimado e 0,8% é enterrado.
Água: quando questionados sobre a qualidade do sistema de abastecimento de água,
55,8% consideram o item regular; 36% julgam bom e 8,2% responderam que não existe. Assim,
84,2% usam água de micro abastecimento comunitário;8,7% disseram que usam água de rio,
açudes, lagos, igarapés ou nascentes e 7,1% possuem poço domestico. Foram questionados também
sobre o tratamento para a água que usavam e as respostas foram: 56,4% usam água fervida e 43,6%
usam cloro.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não possuírem rede de esgoto. Com isso,
usam maneiras alternativas para o lançamento dos esgotos, 50,4% dos entrevistados disseram
destinam em céu aberto; 31,4% possuem fossa séptica e 18,4% despeja em sumidouros.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: diarreia (33,9%); verminoses (12,3%); doenças respiratórias (11,3%); problemas
do coração (5,5%) outras verminoses (5,1%); dengue (2,4%); diabetes (1,7%); problemas ósseos e
de articulação (1,7%); hepatite (1%); doenças mentais (0,3%). Ressalta-se que o pequeno percentual
de 22,9% disse não ter havido ocorrência de doença, podendo isso ser das precárias condições de
saúde e saneamento básico. As declarações mostram que 97,2% dos entrevistados recorrem ao posto
de saúde para o tratamento das suas doenças, 2,8% ao hospital público e 1% curandeiros e
benzedeiras. Porem, quando questionados a respeito ao atendimento a saúde, 71,5% consideram bom
e 28,1% consideram regular.
Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências, 98,8% dos entrevistados
declararam não existir e 1,2% consideram ruim. Quando questionados sobre a assistência social,
100% dos entrevistados testemunharam não existir.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 100% dos entrevistados não possuem documento de
propriedade do terreno. Questionados sobre as características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme. Já quando foram questionados se a casa onde moram
era própria, cedida, alugada, dentre outros, 97,5% dizem que a casa onde moram é própria e 2,6%
dizem moram em casa cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: a maioria anda a pé (50,8%); 30,7% de bicicleta; 7,4% canoa ou bajara; 6,7% moto; 2,4%
barca, lancha ou balsa e 1,3% usam carroça ou carro de boi.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem, 55,8% consideram
o serviço regular; 36%considera bom, 4,5 % relatam que o abastecimento de água não existe na
comunidade e 3,7% julgam ruim.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados disseram que a urbanização das ruas é
inexistente.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
Em 94,6% das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; 2,9% responderam que um menor trabalha; 1,2% dos questionados disseram que dois
menores trabalham e 1,2% disseram mais de 3 menores trabalham. Quanto à renda familiar, 56,2%
vivem com menos de um salário; 34,7% vivem com renda de 1 a 2 salários; 5% disseram não possui
renda; 3,7% mais de dois ou três salários e 0,4% de três a cinco salários.
Cultura e Lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100% dos entrevistados afirmam que o item é
ruim. Esses dados mostram que a segurança pública está em falta, tais dados fornecem base para a
inferência de que há ocorrência de violência na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 98,3% disseram que sim e
1,7% responderam que gostam parcialmente. Isso chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
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que frequência a família participa de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos,
etc.), 57,4% responderam que participam as vezes e 42,6% que participam na maioria das vezes. E
quando perguntados se participariam de projetos que beneficiariam sua comunidade, 94,6%
responderam que sim e 5,4% disseram que não.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (70,7%) o aspecto mais importante é o atendimento a
saúde; para 26% a qualidade do ensino deve ser o aspecto mais importante; para 1,2% é o
atendimento aos portadores de deficiência; para 1,2% é a construção de creches e para 0,8% o
aspecto mais importante é a assistência social. Observe a Figura 597.

Figura 597. Item considerado mais importante pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importantes entre os serviços
prestados, 86,8% dos entrevistados dizem que deve ser o abastecimento de água; 7,9% dizem ser a
construção de rede de esgotos; 3,3% a coleta de lixo e para 2,1% o mais importante é a urbanização
das ruas. Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre: áreas
ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os
seguintes: para 40,9% o mais importante é a proteção de áreas verdes; 35,5% consideram a
qualidade do ar; 11,6% praias e balneários; 11,6% consideram mais importante a conservação de
rios e lagos e para 2,5% o mais importante é a arborização das ruas.
PEDEOP
Foi entrevistado um total de seis professores sendo que quatro foram do sexo feminino
(66,7%) e dois do sexo masculino (33,3%). A faixa etária dos entrevistados variou entre 18 e 50 anos
sendo que 50% estão na faixa de 41 a 50. O tempo de serviço dos entrevistados variou de 1 a 25
anos, três deles apresentam apenas um ano ou menos de serviço na escola.
Cinco (83,3%) tiveram acesso ao trabalho através de contratação e apenas um é
concursado. Esse último está com menos de seis anos no cargo. Os professores contratados apenas
um (20%) está trabalhando a mais de 20 anos, todos os outros estão com menos de dois anos no
trabalho.
A totalidade dos professores leciona nas séries finais do ensino fundamental. Contudo,
quatro deles também ministram aulas nas séries iniciais do ensino fundamental e na educação
infantil. Nas séries finais do ensino fundamental cinco professores ministram aulas em quatro séries
e um ministra em três. As disciplinas ministradas por um mesmo professor são: Matemática/Inglês,
Língua Portuguesa/História, Arte/Educação Física/Religião, Matemática/Ciências/Estudos
Amazônicos e Arte/Geografia. Nenhum entrevistado afirmou possuir outra atividade na escola Nossa
Senhora da Saúde e/ou em outra escola do município.
Quanto à formação dos professores, três (50%) possuem graduação completa e a outra
metade graduação incompleta. Todos (formados ou cursando) estão em cursos de Licenciatura Plena
(Matemática, Letras ou Pedagogia) e se formaram ou estudam em instituições privadas de ensino.
Entre essas instituições duas (33,3%) são na modalidade presencial, um (16,7%) semipresencial e
três (50%) à distância.
Quando os professores foram perguntados sobre o grau de importância dos fatores limitam
o seu aprimoramento/atualização profissional, os fatores apontados como muito importantes pela
maioria dos entrevistos foram: à falta de divulgação dos cursos nas escolas (66,7%), a falta de
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incentivo por parte da Secretaria de Educação (66,7%) e a falta de possibilidades operacionais em
função da distância física (66,7%).
Em se tratando de fatores que estimulam a busca do aprimoramento profissional, a maioria
dos professores consideram muito importante o interesse pessoal (83,3%), melhoria no desempenho
profissional (66,7%) e oferta de equipamentos de apoio (66,7%). Os cursos citados como
importantes para melhorar o desempenho de suas atividades de ensino foram: informática com
internet, ludicidade no processo de ensino, musicalização, oficinas pedagógicas e tecnologia da
informação.
Sobre os motivos que motivam os professores, a maioria dos docentes considera como
muito importante: (1) recursos didáticos para implantar práticas, inclusive laboratórios, (2) melhores
salários, (3) bom desempenho dos alunos, (4) diálogo com outros professores sobre questões da
disciplina, (5) salas de aula adequadas e (6) trabalhar em só local. Para a motivação dos alunos, na
percepção dos professores, a maioria dos docentes considera como muito importante: (1) convívio
social, (2) programas e/ou projetos dirigidos aos alunos, (3) integração dos espaços de cidadania
escola-comunidade, (4) maior inclusão social, (5) expectativa de melhoria de vida e trabalho com a
formação escolar, (6) aprendizado por meio de atividades lúdicas e participativas, (7) estimulo da
família, (8) estímulo docente e relação professor-aluno, (9) facilidade de deslocamento para a escola,
(10) merenda escolar e (11) salas de aula adequadas.
Para a escola Nossa Senhora da Saúde, os professores consideram os seguintes temas
como importantes para serem trabalhos transversalmente: ética, pluralidade cultural, meio ambiente,
saúde, orientação sexual e trabalho e consumo.
Todos os professores entrevistados afirmaram haver na Escola Nossa Senhora da Saúde
apenas salas de aula como estrutura de apoio pedagógico. A sala de aula é o único espaço utilizado
na escola para ministrar as aulas. Espaço e material didáticos foram indicados como inadequados e
insuficientes. Todos os entrevistados informaram haver na escola materiais audiovisuais de apoio
didáticos pedagógico, contudo, todos os consideraram inadequados.
Apesar dos professores terem indicado a inexistência de biblioteca na escola, os mesmos
informaram haver em algum espaço (sala que funcione como biblioteca) um acervo de: literatura
infantil, literatura juvenil, literatura brasileira, literatura de autores regionais, livros didáticos e livros
paradidáticos. Adicionalmente, informaram haver na escola um modelo de esqueleto humano e um
globo.
Em relação ao livro didático quatro professores (66,7%) responderam que a escola recebe
às vezes livros didáticos pelo PNLD. Dois disseram que escola recebe os livros normalmente. Todos
os entrevistados informaram não saber quem escolhe os livros para a sua escola, no entanto, todos
utilizam os livros em suas aulas de forma integral ou parcial. Os professores também utilizam as
seguintes fontes no preparo das atividades de ensino e eventos escolares: livros
didáticos/paradidáticos, livros, revistas e jornais e internet. Os critérios empregados para a escolha
do livro didático utilizados em sala de aula são: adequação de conteúdos (n = 2), apresentação dos
conteúdos (n = 3), atualidade dos conteúdos (n = 1) e abordagem inovadora e qualidade dos temas
conteúdos (n = 2).
PLANO DE AÇÃO
A) Problemas encontrados na aplicação de PEDEOP:
- dificuldades na tabulação dos dados;
- desinteresse dos entrevistados.
B) Ação realizada:
- elaboração em conjunto da tabulação de dados pela equipe;
-- incentivo à participação dos entrevistados, auxiliando no esclarecimento das questões e
finalidade do projeto;
C) Resultado:
- Percentual de participação de 100% dos entrevistados;
- Execução de tabulação e confecção do relatório em tempo hábil.
Além do plano de ação implantado pela equipe de professores cursistas, outras PLANO
DE AÇÃO foram sugeridas, em função dos resultados obtidos, destacando-se:
- Construção de estação de tratamento de esgoto;
- Implantar de programas de educação ambiental, sexual e de saúde;
- Criação de cooperativas de catadores de lixo reciclável;
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- Elevação da limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivo de criação de postos de saúde, hospitais e unidades de pronto atendimento
(UPA)
- Elevação da urbanização das ruas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SANTO INACIO DE LOYOLA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15226050
EMEF SANTO INACIO DE LOYOLA
Infantil e Ensino Fundamental
SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Santo Inácio de Loyola, 100% das pessoas questionadas responderam não
usufruir da coleta de lixo, com isso, o destino dos resíduos produzidos e não coletados – de acordo
com as respostas – é a queimada (64,3%) e 35,7% enterram esses resíduos.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é feito por micro abastecimento
comunitário (98,5%) e 4,2% dizem que seu abastecimento provém de poço doméstico. Não consta se
a água é tratada. E as formas de tratamento utilizadas são: cloração (46,4%); 44,6% filtrada e 8,9%
outros.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não possuir rede de esgoto, com isso, a
maioria (75,6%) destina dejetos em sumidouros e 24,4% a céu aberto.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos possuidores de ensino fundamental
completo, com 35,7%, seguida dos que possuem ensino médio completo (25%); os que possuem
ensino fundamental incompleto (22,6%) e 16,7% possuem ensino médio incompleto.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: viroses (31,2%); seguida por doenças respiratórias (23,7%), diarreia (23,1%);
diabetes (13,3%); 2,9% verminoses.hepatite; problemas no coração e problemas ósseos/ articulação
aparecem com índices iguais(0,6% cada). Ressalta-se que o percentual de 4% disse não ter havido
ocorrência de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostram que 89,3% recorrem a postos de saúde para seu atendimento e
10,7% hospitais públicos.
Quanto ao atendimento de saúde, 66,7% dos entrevistados consideram bom; 19,6% regular
e 13,7% ruim. Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências, 60,7% não souberam
responder;17,9% dos entrevistados declaram ser regular; 13,1% consideram bom e 8,3%afirmam não
existir.
Quando questionados sobre a assistência social, 38,1% afirmam não existir; 20,2%
consideram regular; 19% não souberam responder; 16,1% ruim e 6,5% bom. Outro dado de
avaliação foi à qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que 83,9% consideraram bom;
10,1% consideram este item regular e 6% não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observou-se nos resultados obtidos que 100% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno, dessa forma a falta de formalidade fica visível na maioria das
respostas sobre esse aspecto questionado. Questionados sobre as características do terreno, 100% dos
entrevistados responderam que vivem em área de terra firme. Já quando foram questionados se a
casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 100% dizem que sua residência é
própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: a maioria utiliza bicicleta (68,2%); 16,5% canoa/ bajara;11,9% andam a pé e 3,4% usam moto.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem, 97% relatam que o
abastecimento de água é bom e 3% regular.
Urbanização das ruas: 91,1% afirmam não existir e8,9% não souberam responder.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 39,9% das respostas dos entrevistados
confirmam que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 32,1% responderam que 1 apenas
trabalha; 14,9% dos questionados disseram que de dois a três; 13,1% três ou menores trabalham.
Quanto à renda familiar, 47% afirmam não possuir renda; 41,1% possuem menos de 1 salário
mínimo e 11,9% renda de 1 a 2 salários mínimos.
Segurança Pública
Todos os entrevistados afirmam não existir segurança pública em sua comunidade. Tais
dados fornecem base para a inferência de que há ocorrência de violência urbana na referida
localidade.
Cidadania
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Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 98,8% disseram que sim e
1,2% dizem que gostam parcialmente, isso chama atenção ao fato de que apesar de todas as
dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado, quando perguntados com
que frequência à família participa de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos,
etc.), 67,9% responderam que participam às vezes; 24,4% na maioria das vezes e 7,7% nunca
participam das atividades. E quando perguntados se participariam de projetos que beneficiariam sua
comunidade, 100% participariam.
Visão Compartilhada do Futuro
Para a maioria dos entrevistados (60,7%) o aspecto mais importante é a qualidade de
ensino; para 38,7% o atendimento de saúde. Além disso, 45,2% consideram áreas de lazer/ esporte;
33,9% limpeza de ruas e terrenos e 20,8% programação cultural. Também foram questionados sobre
o que consideram mais importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e
qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 43,5% consideram mais importante os rios e
lagos; 32,7% qualidade do ar; 20,2% praias e balneários; 3% arborização das ruas.
PESQUISA E DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DAS
ESCOLAS PÚBLICAS – PEDEOP
Foi entrevistado um total de oito professores sendo seis mulheres (75%) e dois homens
(25%). A faixa etária dos entrevistados variou entre 18 e 64 anos sendo que 37,5% estão nas faixas
de 31 a 40. O tempo de serviço dos entrevistados variou de 2 a 30 anos. Cinco entrevistados (62,5%)
tiveram acesso ao trabalho através de concurso e três são contratados (37,5%).
Os professores entrevistados lecionam em três segmentos da escola: (1) educação infantil
(n = 2), nas séries iniciais do ensino fundamental (n = 5) e nas séries finais do ensino fundamental (n
= 6). Quatro professores ministram aulas nas séries iniciais e finais do ensino fundamental
concomitantemente. Um professor ministra aula na educação infantil e nas series finais do ensino
fundamental. Todos os professores que ministram aulas nas series finais do ensino fundamental
ministram aulas em três séries. As disciplinas ministradas por um mesmo professor na escola nas
series finais do ensino fundamental foram: Português/Inglês e Matemática/Ciências. Nenhum
entrevistado informou possuir outra atividade na escola e dois informaram trabalhar em outra escola
do município.
Quanto à formação dos professores, entre os oito entrevistados cinco responderam o
questionamento em relação à escolaridade Graduação. Desses, dois informaram possuir graduação
completa, três incompleta e três não possuem. Os professores, formados ou ainda cursando a
graduação, informaram que seus cursos superiores são: História, Química, Geografia, Letras e
Pedagogia.
Os
fatores
apontados como
muito
importantes
como
limitantes
ao
aprimoramento/atualização profissional dos professores entrevistados foi: falta de mecanismo de
cobrança, especialmente por parte do estado e do município. Em se tratando de fatores que
estimulam a busca do aprimoramento profissional, a maioria dos professores considera importante o
interesse pessoal (62,5%). Os cursos citados como importantes para melhorar o desempenho de suas
atividades de ensino foram: tecnologia em sala de aula, iniciação científica, Informática,
Alfabetização, inclusão social, educação infantil e seus valores e Educação Física no ensino
fundamental.
Sobre os fatores que motivam os professores, a maioria dos docentes considera como
muito importante o tempo destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos
(50%) e melhores salários (75%). O fator considerado importante pela maioria é o diálogo com
outros professores sobre questões da disciplina (62,5% dos professores que responderam os
questionários). Para a motivação dos alunos, na percepção dos professores, a maioria dos docentes
considera como muito importante o convívio social (62,5%). O fator considerado importante pela
maioria é a articulação dos conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental e cultural.
Na escola Santo Inácio de Loyola os professores consideram os seguintes temas como
importantes para serem trabalhados transversalmente: ética, pluralidade cultural, meio ambiente,
saúde, orientação sexual e trabalho e consumo.
Todos os professores entrevistados afirmaram haver na Escola Santo Inácio de Loyola
salas de aula e Biblioteca/sala de leitura. A sala de aula e a biblioteca/sala de leitura são os espaços
utilizados na escola para ministrar as aulas para todos os professores. Um professor (13%) informou
que além desses espaços, utiliza parques e a igreja como outras instalações para ministrar suas aulas.
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Em relação a materiais audiovisuais de apoio didático-pedagógico seis professores (75%)
informaram haver na escola. A metade dos entrevistados informou que a escola não fornece curso de
captação para o uso de materiais audiovisuais. A maioria (n = 6; 75%) informou que raramente
utilizam tais recursos.
Em relação à biblioteca/sala de leitura, 37,5% dos entrevistados informaram que o acervo
é suficiente e 62,5% informou ser insuficiente. Em relação ao espaço físico da biblioteca/sala de
leitura cinco professores (62,5%) consideraram suficientes. Dois professores informaram que o
acervo é parcialmente adequado a sua disciplina e outros seis informaram não ser adequado. O
acervo da biblioteca é composto de: literatura infantil, literatura juvenil, literatura brasileira,
literatura de autores regionais, literatura estrangeira, livros didáticos, jornais e revistas e mapas e
atlas.
Todos os professores (n = 8) responderam que a escola recebe livros didáticos pelo PNLD.
Seis (75%) dos entrevistados informaram que a Secretaria Municipal ou Estadual é responsável pela
escolha dos livros didáticos. Sete professores utilizam de forma integral e um de forma parcial os
livros fornecidos. Os professores também utilizam as seguintes fontes no preparo das atividades de
ensino e eventos escolares: livros didático-paradidáticos, livros, revistas e jornais, Internet e
TV/outras mídias. A maioria dos entrevistados (n = 6) informou que o principal critério para a
escolha do livro didático é atualidade dos conteúdos.
PLANO DE AÇÃO
Realizar a coleta seletiva do lixo e construir um aterro controlado;
Aumentar a limpeza urbana;
Criar cooperativas para catadores de lixo;
Providenciar abastecimento de água tratada com qualidade
Aumentar a porcentagem de água potável para toda comunidade local;
Implantar estação de tratamento da rede esgoto;
Criar sistemas de drenagem e manejo de aguas pluviais nas zonas urbanas;
Incentivar projetos de extensão, auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;
Incentivar em programas de educação de jovens e adultos em ensino tecnológico;
Estimular e oportunizar atividades de cultura e lazer;
Promover palestras sobre orientação sexual e saúde pública;
Criar projetos para educação na área da orientação sexual dos jovens nas escolas
Instalar meios de transportes escolares para os estudantes que apresentam dificuldades
para chegar às escolas.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF NOVA CANAA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15550621
EMEF NOVA CANAA
Infantil e Ensino Fundamental
SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME

3047

RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL - RML
Nova Canaã é a última comunidade do rio Inambu. Ela fica a cerca de 150 km de Santarém,
oeste do Pará, mas para se transportar da cidade até lá, são necessárias 30h de barco. Na época da vazante
dos rios, a navegação se complica ainda mais. De setembro a dezembro, só rabetas (canoas motorizadas)
conseguem atravessar a cachoeira que fica 8h rio abaixo da vila de moradores.
Antes, a comunidade era chamada de Patauá (palmeira típica da Amazônia). O nome Nova
Canaã surgiu em 1987, sugerido por um pastor. A escolha, provavelmente, foi por causa da localização
geográfica distante. Uma longa jornada em busca da terra prometida. E segundo os moradores, o local tem
fartura. Caça e pesca não é problema. Inclusive, é disso que eles sobrevivem. No entanto, se quisessem
escolher outro nome de lugar que está na Bíblia, Jardim do Éden cairia como uma luva. Das 23 famílias
que moram no local, apenas poucos membros não possuem o mesmo sobrenome. Só que em vez de Adão
e Eva, foram José e Francisca quem deram origem ao paraíso.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Nova Canaã 90,5% das pessoas declara não usufruir da coleta de lixo e 9,5%
não souberam responder, com isso o destino de todos os resíduos produzidos é queimado (100%).
Água: As residências são abastecidas por Rio açude, lago, igarapé ou nascente com 100%. Do
total de entrevistados, 100% declaram que a água não possui tratamento, com isso as formas de tratamento
é a cloração (66,7%) e a filtragem (33,3%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não possuírem rede de esgoto, com isso 81%
destinam dejetos a céu aberto/vala; 14,3% em sumidouros e 4,8% outros.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos possuidores de ensino fundamental
incompleto, com 52,4%, seguida pelos que sabem ler escrever, mas não frequentou a escola com
38,1%; os que não sabem ler nem escrever (4,8%) e os que possuem ensino médio completo (4,8%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: diarréia (27,7%); seguida por outras viroses com 25,5%; verminoses (12,8%);
doenças respiratórias (10,6%); hepatite (4,3%); problema da pele (4,3%); problemas ósseos e/ou de
articulação (4,3%) e malária (2,1%). Ressalta-se que o percentual de 6,4% disse não ter havido
ocorrência de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam
positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostram que 100% recorrem ao posto de saúde quando necessitam de
atendimento de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 33,3% declaram ser bom; 33,3% julgam regular e 33,3%
declaram ser ruim. Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências 90,5% dos
entrevistados testemunham não existir; 4,8% julgam regular e 4,8% declaram ruim.
Quando questionados sobre a assistência social, 100% dos entrevistados declaram não
existir. Outro dado foi a qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que 66,7% consideram
bom e 33,3% julgam regular.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que somente 100% dos entrevistados não
possuem documento de propriedade, dessa forma a falta de formalidade fica visível nas respostas
sobre esse aspecto questionado. Questionados sobre as características do terreno, a maioria dos
entrevistados responderam que vivem em área de terra firme (95,2%) e 4,8% moram em área
inundável (várzeas, igapó). Já quando foram questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dente outros, 95,2% relataram que a casa onde moram é própria e 4,8% que a casa é cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que em sua maioria usam canoa/bajara (55,3%) e seguida pelos que andam a pé com 44.7%.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem 100% dos
entrevistados declaram bom não possuírem abastecimento de água.
Urbanização das ruas: 95,2% dos entrevistados declaram não existir e 4,8% declaram ser
ruim.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
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Analisando os gráficos, percebe-se que em 66,7% dos entrevistados confirmam que 3 ou
mais menores de 18 anos trabalham; 14,3% responderam que um menor trabalha; 9,5% responderam
que nenhum menor trabalha e 9,5% responderam que 2 menores contribuem com a renda familiar.
Quanto a renda familiar, 71,4% recebem menos de um salário mínimo; 23,8% de 1 a 2 salários
mínimos e 4,8% recebem mais de 2 a 3 salários mínimos.
Cultura e Lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 100% relatam não existir. Tais dados fornecem
base para a inferência de que há ocorrência de violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 81% disseram que sim;
14,3% dizem que gostam parcialmente e 4,8% disseram que não, isso chama atenção ao fato de que
apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem. Por outro lado, quando
perguntados com que frequência a família participa de ações da comunidade (associação de
moradores, ONGs, grupos, etc.), 90,5% responderam que participam na maioria das vezes e 9,5% as
vezes. E quando perguntados se participariam de projetos que beneficiariam sua comunidade, 81%
participariam, 14,3% talvez e 4,8% não participariam.
Visão Compartilhada do Futuro
Para a maioria dos entrevistados (61,9%) o aspecto mais importante é o atendimento a
saúde e 38,1% a qualidade do ensino.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 66,7% consideram a
limpeza de ruas e terrenos; 14,3% áreas de lazer/esporte; 14,3% a segurança pública e 4,8% a
programação cultural. Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre:
áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os
seguintes: 61,9% consideram mais importantes a qualidade do ar; 33,3% rios e lagos e 4,8% as áreas
verdes.
PLANO DE AÇÃO
- Implantar sistema de tratamento e distribuição de água;
- Construir estação de tratamento de esgoto sanitário;
- Implantar coleta seletiva do lixo;
- Implantar nas escolas o programa de educação ambiental;
- Melhorar o serviço de atendimento em saúde à população (contratação de agentes de
saúde, enfermeiros(as) e médicos;
- Melhorar a infraestrutura das escolas tornando-as mais atrativa e evitando a evasão
escolar, como melhorias no acervo da biblioteca, laboratório de informática com acesso à internet;
- Construção de praças e parques como alternativa de lazer para os comunitários;
- Firmar convênio com SENAI e ou Universidades e escolas técnica para oferecer cursos
profissionalizantes de curta duração aos comunitários visando a profissionalização dos jovens e
adultos o que elevará a renda familiar;
- Implantação de posto policial na comunidade;
- Implantar serviço de assistência social na comunidade;
- Desenvolver programas sociais que visem melhoria da condição de vida e da renda
familiar.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF ELOINA COLARES E SILVA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15572560
EMEF ELOINA COLARES E SILVA
Infantil e Ensino Fundamental
SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
URBANO
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DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Professora Eloina Colares e Silva, 47,8%classificaram como regular a
coleta de lixo; 27,6% como bom; 18,4% classificaram como ruim; 4,8% afirmaram não existir e
0,9% não sabe. Com isso, o lixo é em 81,1% dos casos, coletado por serviço de limpeza;
9,2%queimado; 5,3% enterrado e 0,9% mata.
Água: Quanto a fonte de abastecimento: 70,2% afirmaram que provém de micro
abastecimento comunitário; 18% poço doméstico e 11,8% rede rio geral de distribuição. Dos
entrevistados 76,8% afirmaram que a água é tratada; 21,9% sem tratamento e 1,3% não sabe. Quanto
à forma de tratamento: 33,3% declararam ser filtrada;28,5% clorada; 19,3% utilizam outras formas
de tratamento e 18,9% fervida.
Esgoto: 40,8%consideraram regular; 25,4% ruim; 25,4% afirmaram a não utilização deste
serviço; 7,9% consideraram bom e 0,4% não sabem. Quanto ao destino do esgoto: 78,9%utilizam
fossa séptica; 9,2% sumidouro; 7,5% rede geral; 3,5% a céu/ aberto e 0,4% rede comunitária.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é28,9%ensino fundamental incompleto; com 22,4%
e ensino fundamental completo; 22,4%ensino médio incompleto; 7% ensino médio completo;
6,1%sabe ler e escrever, mas não frequentou a escola; 5,3% não sabe ler nem escrever; 1,3% ensino
superiorincompleto;0,9% ensino superior completo e 0,4% “outros”.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram a ocorrência de doenças nos últimos 12 meses. As
doenças de maior ocorrência foram: 24,4%diarreia; 20,3% dengue; 18,6%vermnoses viroses; 13,6%
doenças respiratórias; 4,7% problema do coração; 4,2% diabetes; 2,8% não houve casos de doenças;
2,8% problemas ósseos/ articulação; 2,2%viroses; 1,7% cada, leptospirose e hepatite; 1,4% outros e
1,1% problemas de pele.
As declarações mostram que 78,5% recorrem a posto de saúde; 2,6% farmácia; 0,9%
hospital privado e 0,4% médico do plano de saúde. Quanto ao atendimento de saúde, 46,9%
consideram regular; 40,8% consideram ruim; 7,9% consideram bom; 3,9% afirmam não existir e
0,4% não sabe.
Quando questionados sobre atendimento ao portador de deficiência, 33,3% consideram
ruim; 29,4% consideram regular; 28,9% afirmam não existir; 6,6% não sabe; 1,8%considera bom.
Quando questionados sobre a assistência social, 46,5%afirmam não existir; 20,6% consideram
regular; 17,1% consideram ruim; 11% bom e 4,8% não saber. Outro dado de avaliação foi a
qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que 65,4% consideraram bom; 28,5%regular;
6,1% ruim e 0,4% afirmam não existir.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que 64,9% dos casos entrevistados não
possuem documentação; 32,9%possuem e 2,2% não sabem. Questionados sobre as características do
terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem em área de terra firme. Já quando
questionados se a casa onde moram era própria, cedida, alugada, dentre outros, 65,8% disseram que
é própria; 22,4% alugada; 5,7% cedida e 5,3% posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: a maioria (35,7%) ônibus; 21,8% bicicleta; 16,6% a pé; 9,5% moto-táxi; 9% moto; 7,1% carro.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem 39,9%consideraram
regular; 31,6% ruim; 21,1% bom; 6,1%firmaram não existir e 1,3% não sabe.
Urbanização das ruas: 50,9%consideraram ruim; 31,1% regular; 15,4% afirmaram não
existir; 1,8% não sabe e 0,9% consideram bom.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
A respeito da quantidade de menores de 18 anos que contribuem com a renda familiar,
seguem as respostas: 55,3% dos entrevistados afirmaram nenhum; 27,2 de dois a um; 12,3% de dois
a três e 5,3% três ou mais.
Analisando os gráficos, percebe-se que 41,2% possuem menos de um a dois salários
mínimos;36,4%menosde um salário mínimo; 11% sem renda; 8,8% mais de dois a três salários
mínimos mensais e 2,6% mais de três a cinco salários mínimos.
Segurança Pública
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Entre os entrevistados, 39% consideram a segurança pública do local onde moram
regular; 27,2% afirma não existir; 26,3% consideram ruim; 6,1% consideram bom e 1,3% não sabe.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram, 63,2% responderam que sim;
33,3% gostam parcialmente e 6,6% não gostam. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos,
etc.), 57% às vezes; 22,4% na maioria das vezes e 20,6% nunca. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiam a comunidade, 63,2% responderam quesim; 18,4% cada,
não e talvez/ depende.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (82,9%) o aspecto mais importante é o atendimento de
saúde, seguido de 8,8% qualidade de ensino; 3,5%assistência social e 3,1%curso de qualificação
profissional e 1,8% atendimento ao portador de deficiência.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 82% responderam
segurança pública; 10,5% limpeza de ruas e terrenos; 6,1% áreas de lazer/ esporte e 1,3%
programação cultural. Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre:
áreas verdes, arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os
seguintes: 68% qualidade do ar; 14,5% arborização de ruas; 9,2%áreas verdes; 5,7% rios e lagos e
3,1% praias/ balneários.
PESQUISA E DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DAS
ESCOLAS PÚBLICAS - PEDEOP
Na Escola Municipal de Ensino Fundamental Eloína Colares e Silva, foram aplicados 11
questionários, em oito (8) mulheres e três (3) homens. Do total, dez professores situam-se na faixa
etária entre 31 e 40 e 41 e 50 anos, sendo que somente um professor apresenta idade superior a 51
anos.
Sete professores são concursados ou efetivados (63,6%) e todos atuam há mais de 11 anos
no ensino, principalmente no ensino fundamental (91%). Dois professores apresentam outra
atividade na escola, além do ensino, atuando na sala de leitura e na educação geral, e 63,6%
lecionam em mais de uma escola.
Em relação à formação, todos os professores apresentam como titulação, graduação
completa em licenciatura plena, e somente um professor não realiza ou realizou algum curso ou
programa de capacitação continuada. Apesar de a maioria realizar ou ter participado de uma
capacitação (91%), para esta escola, não houve fator comum de maior limitação da realização de
capacitação, com classificação de muita importância, assim como na escola Ebenezer. Foram citadas
como importantes, as razões limitantes: falta de tempo em razão da composição de carga horária em
mais de uma escola (45,5%), falta de compromisso institucional com a formação docente (36,4%),
falta de incentivo da Secretaria de Educação (36,4%), falta de divulgação e comunicação na escola
(45,5%), falta de recursos financeiros (36,4%). As razões que estimulam a busca de aprimoramento
e/ou atualização profissional de muita importância para a maioria na pesquisa foram: interesse
pessoal (54,5%), incentivo por parte da Secretaria de educação (45,5%), melhoria de desempenho
profissional (45,5%). É desejo realizar cursos que melhorem o desempenho das atividades de ensino
(100%), sendo citados temas de cursos em Libras (25%) e Informática e Produção de Texto (41,7%).
Em relação à motivação da atuação dos professores, 54,5% dos entrevistados consideram a
necessidade de recursos didáticos para execução de práticas, fator de muita importância para
motivação, assim como articulação entre alunos, professores e gestores, e bom desempenho dos
alunos. E os fatores de muita importância para 72,7% dos entrevistados foram interesse dos alunos e
infraestrutura adequada.
Na percepção dos professores, os fatores que mais motivam os alunos são o convívio
social (54,5%), programas e/ou projetos dirigidos aos alunos (54,5%), facilidade de acesso à
informação via internet (54,5%), a expectativa de melhoria de vida (72,7%), facilidade de acesso a
contextos informacionais e de lazer (45,5%), estímulo docente e relação professor-aluno (63,6%),
merenda escola (45,5%). O fator de maior importância para 91% é sala de aula adequada.
Na avaliação de temas transversais, 91% dos docentes tiveram acesso a orientações
oficiais para ensino em sua área e/ou disciplina, incorporando ideias e sugestões dessas orientações
oficiais e trabalhando algum tema transversal em suas aulas, integrado ao conteúdo das disciplinas.
Os temas trabalhados em sala de aulas e em eventos escolares de integração foram: ética (17,1%),
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pluralidade cultural (22,9%) e meio ambiente (22,9%), saúde (17,1%), orientação sexual (14,3%),
trabalho e consumo (5,7%).
Na infraestrutura de apoio pedagógico, fator de muita importância tanto na atuação dos
professores, como motivação dos alunos, na Escola Eloína Colares da Silva foram citadas a presença
de salas de aula e biblioteca e/ou salas de leitura por 100% dos entrevistados, em que 82% utilizam a
biblioteca e/ou sala de leitura além das salas de aula. 72,7% dos entrevistados consideraram o espaço
físico, o mobiliário e as instalações insuficientes e inadequados, assim como a maioria também
considerou a manutenção insuficiente e inadequada (63,6%). Para suprir a inadequação e
insuficiência da infraestrutura, 45,5% dos professores utilizam outros espaços em suas aulas, sendo
principalmente parques (80%).
A maioria dos professores (81,8%) considera o acervo bibliográfico insuficiente e
inadequado, da escola, assim como a instalação da biblioteca. Mesmo com a qualidade considerada
insatisfatória, 91% dos entrevistados afirmaram que os alunos frequentam a biblioteca e/ou salas de
leitura.
No material pedagógico utilizado pela escola, 81,8% dos professores informaram que a
escola recebe livros didáticos pelo Plano Nacional de Livros Didáticos (PNLD), sendo que 54,5%
dos entrevistados informaram que a escolha é realizada pela Direção da escola. Em adição, os
entrevistados informaram que todos utilizam o material didático, mesmo que parcialmente, apesar de
36,4% considerarem adequado o material.
PLANO DE AÇÃO
- Construir estação de tratamento de esgoto;
- Implantar Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos;
- Implantar nas escolas o programa de educação ambiental;
- Criar sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas;
- Elevar a porcentagem de domicílios atendidos com água potável e esgoto;
- Melhorar o serviço de atendimento em saúde à população;
- Melhorar a infraestrutura das escolas;
- Aumentar o acervo das bibliotecas nas escolas públicas.

3053

Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SANTA CRUZ
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15589935
EMEF SANTA CRUZ
Ensino Fundamental
SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL - RML
Comunidade de Piracãoera de Cima
O nome Piracãoera de Cima possui origem indígena, vem de “piracema”, que faz
referencia a fartura de peixe devido à quantidade de peixe existente no local. A priori a comunidade
era ocupada por pequenos fazendeiros que utilizavam o local apenas para a criação de gado.
Nesse contexto se tinha cinco famílias que fixaram-se neste local, que eras as famílias do
senhor Antônio Liberal, Gabriel, Alcino Aires, Fileto e Joaquim Lopes. Piracãoera devido devido a
grande quantidade de pessoas que passaram a residir naquele local passou a ser dividido em:
Piracãoera de Cima e Piracãoera de baixo.
Antigamente a economia baseava-se basicamente na agricultura e pesca. Hoje adota-se o
cultivo em menor intensidade. O bojo econômico hoje pauta-se em programas sociais: bolsa família,
bolsa verde e evidencia-se ainda o artesanato e a produção de melancia.
Histórico da Escola
A Escola Santa Cruz possui este nome devido a escola estar situada em um local que
antigamente chamava-se Santa Cruz. As primeiras aulas era ministradas na casa de um morador da
comunidade, onde os pais pagavam a professora para lecionar.
Existem alguns pontos que marcaram o desenvolvimento da escola, sendo eles o
funcionamento da escola em um barracão coberto de palha em 1965; a fundação oficial da escola
com registro pela prefeitura Municipal de Santarém em 1971; a construção em madeira da referida
escola (contendo duas salas de aula e uma secretaria) no mandato de ex-prefeito Ronan Liberal em
1984; a construção das novas instalações da escola no mandato do ex-prefeito Joaquim Lira Maia em
2000 e em 2004 onde a escola ganha mais um nível de estudo: o ensino modular.
Atualmente a escola oferta Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Modular e
possui os projetos Casinha da Leitura e Trilhas.

DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola Municipal de ensino Fundamental Santa Cruz, 100% das pessoas
questionadas responderam que a coleta de lixo não existe. Assim, 92,8% do lixo produzido e não
coletado é queimado; 6% dos entrevistados disseram jogar o lixo na mata e 1,2% testemunham que o
lixo é enterrado.
Água: quando questionados sobre a qualidade do sistema de abastecimento de água, 100%
responderam que não existe abastecimento de água na comunidade. Assim, 100% dos entrevistados
disseram que usam água proveniente de rio, açudes, lagos, igarapés ou nascentes. Foram
questionados também sobre o tratamento para a água que usavam e as respostas foram: 98,7% usam
água fervida e 1,3% usam cloro para o tratamento da água.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não possuírem rede de esgoto. Com isso,
usam maneiras alternativas para o lançamento dos esgotos, 37,8% dos entrevistados disseram
destinam em céu aberto; 32,9% possuem fossa séptica e 28% despeja em sumidouros e 1,2%
destinam seus esgotos no rio, canal ou em valas.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos possuidores de ensino fundamental
incompleto (51,9%), seguida dos que possuem ensino fundamental completo (13,6%); ensino médio
completo (13,6%); ensino médio incompleto (3,7%); os que sabem ler, mas não frequentou a escola
(12,3%); os que possuem ensino superior completo (3,7%); não sabem ler nem escrever (3,7%) e
ensino superior completo (1,2%). Quando questionados quanto à qualidade do ensino, 44,6% dos
entrevistados consideram bom; 43,5% consideram regular; 6% consideram regular e 6% não
souberam responder.
Saúde
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Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: diarreia (31 %); doenças respiratórias (21,1%), seguido por outras viroses
(16,2%); verminoses (8,5%); hepatite (3,5%); dengue (3,5%); câncer (2,1%); 1,4% problemas de
pele; problemas do coração (1,4%); diabetes (1,4%), HIV (0,7%) e problemas ósseos e de
articulação (0,7%). Ressalta-se que o pequeno percentual de 8,5% disse não ter havido ocorrência de
doença, podendo isso ser das precárias condições de saúde e saneamento básico. As declarações
mostram que 39,3% dos entrevistados recorrem ao hospital público para o tratamento das suas
doenças; 33,3% ao posto de saúde, 16,7% recorrem à farmácia 3,6% recorrem a curandeiros e
benzedeiras; 3,6% a hospitais privados e 3,6% procuram os agentes comunitários de saúde. Porem,
quando questionados a respeito ao atendimento a saúde, 48,2% diz não existir atendimento à saúde;
28,9% consideram ruim; 19,3% consideram regular e apenas 3,6% consideram bom.
Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências, 96,4% dos entrevistados
declararam não existir; 2,4% consideram o atendimento ruim e 1,2% consideram regulares. Quando
questionados sobre a assistência social, 39,3% dos entrevistados consideram regular; 29,8% dos
entrevistados testemunharam não existir; 20,2% julgam ruim; 6% não souberam responder e apenas
4,8% consideram o atendimento bom.
Habitação
Observa-se nos resultados obtidos que 100% dos entrevistados testemunharam ter sua
propriedade cadastrada pelo instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA.
Questionados sobre as características do terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem
em área de terra firme. Já quando foram questionados se a casa onde moram era própria, cedida,
alugada, dentre outros, 100% dizem que a casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: a maioria anda a pé (39,5%), seguido pelos que usam canoa ou bajara (38,5%); barca, lancha ou
balsa (15,5%); bicicleta (2,5%); Vam ou Kombi (1,5%); ônibus (1,5%) e aos que andam de cavalo,
jegue ou mulas (1%).
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem, 100% dizem não
contar com sistema de abastecimento de água.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados disseram que a urbanização das ruas é
inexistente.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
Em 71,1% das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum dos menores de 18
anos trabalha; 14,5% responderam que um menor trabalha; 3,6% dos questionados disseram que dois
menores trabalham e 4,8% disseram mais de 3 menores trabalham. Quanto à renda familiar, 54,2%
vivem com menos de um salário; 26,5% vivem com renda de 1 a 2 salários; 15,7% disseram não
possui renda; 2,4% mais de dois ou três salários e 1,2% de três a cinco salários.
Cultura e Lazer
Segurança pública: dos entrevistados, 83,1% dos entrevistados afirmam que o item não
existe; 9,4% consideram ruim; 3,6% regular; 2,4% não souberam responder e apenas 2,4%
consideram bom. Esses dados mostram que a segurança pública está em falta, tais dados fornecem
base para a inferência de que há ocorrência de violência na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 96,4% disseram que sim,
2,4% responderam que gostam parcialmente e apenas 1,2% disseram não gostar. Isso chama atenção
ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem. Por outro
lado, quando perguntados com que frequência à família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 51,8% responderam que participam na maioria das
vezes; 44,6% que participam às vezes e apenas 3,6% responderam que não participam. E quando
perguntados se participariam de projetos que beneficiariam sua comunidade, 72,3% responderam
que sim; 25,3% responderam que talvez e 2,4% disseram que não.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (70,7%) o aspecto mais importante é o atendimento a
saúde; para 26% a qualidade do ensino deve ser o aspecto mais importante; para 1,2% é o

3056

atendimento aos portadores de deficiência; para 1,2% é a construção de creches e para 0,8% o
aspecto mais importante é a assistência social.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importantes entre os serviços
prestados, 67,1% dos entrevistados dizem que deve ser a coleta de lixo; 19,5% o abastecimento de
água; 9,8% dizem ser a construção de rede de esgotos e para 2,1% o mais importante é a urbanização
das ruas. Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre: áreas
ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os
seguintes: para 40,9% o mais importante é a proteção de áreas verdes; 35,5% consideram a
qualidade do ar; 11,6% praias e balneários; 11,6% consideram mais importante à conservação de rios
e lagos e para 2,5% o mais importante é a arborização das ruas.

PESQUISA E DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS – PEDEOP
Foi entrevistado um total de oito professores sendo que cinco foram do sexo feminino
(62,5%) e três do sexo masculino (37,5%). A faixa etária dos entrevistados variou entre 18 e 50 anos
sendo que a maioria (n = 6) está nas faixas de 18 a 30 e 31 a 40. O tempo de serviço dos
entrevistados variou de 2 a 15 anos. Seis entrevistados (75%) tiveram acesso ao trabalho através de
contratação e apenas dois (25%) são concursados. Os concursados entrevistados estão a menos de
seis anos no cargo e entre os contratados o tempo de serviço variou de 2 a 5 (n = 2), 6 a 10 (n = 1) e
11 a 15 (n = 3).
Os professores entrevistados lecionam em três segmentos da escola: (1) educação infantil
(n = 2), nas séries iniciais do ensino fundamental (n = 5) e nas séries finais do ensino fundamental (n
= 6). Cinco deles (62,5%) ministram aulas nas séries iniciais e finais concomitantemente. Entre os
seis professores que ministram aulas nas séries finais do ensino fundamental, três lecionam em todas
as séries (6º ao 9º ano). As disciplinas ministradas por um mesmo professor na escola foram:
Matemática/Geografia,
Geografia/História,
Matemática/Arte/Religião
e
Língua
Portuguesa/Arte/Religião.
Dois entrevistados informaram possuir outra atividade na escola, um na coordenação do
conselho escolar e outro como membro do conselho fiscal. A maioria dos professores (n = 6)
informou não trabalhar em outra escola do município.
Quanto à formação dos professores, quatro (50%) possuem graduação completa e a outra
metade graduação incompleta. Os professores formados fizeram a Licenciatura Plena em Letras (n =
3) e Pedagogia (n = 1). Os professores que ainda estão cursando a graduação fazem os cursos de
Pedagogia, História/Geografia, Letras e Matemática/Física. Os professore se formaram ou estudam
em instituições privadas (n = 4 professores), federais (n = 3) e estaduais (n = 1). Entre esses cursos,
quatro são na modalidade presencial e quatro à distância.
Quando os professores foram perguntados sobre o grau de importância dos fatores
limitantes ao seu aprimoramento/atualização profissional, os fatores apontados como muito
importantes pela maioria dos entrevistos foi à falta de comunicação e divulgação dos cursos nas
escolas (62,5% dos entrevistados). Os considerados importantes pela maioria foram: falta de tempo
em função de composição de carga horária em duas ou mais escolas (75%) e falta de recursos
financeiros (62,5%).
Em se tratando de fatores que estimulam a busca do aprimoramento profissional, a maioria
dos professores considera muito importante o interesse pessoal (100%), melhoria no desempenho
profissional (87,5%), melhoria de função/salário na escola (100%), oferta de equipamentos de apoio
(87,5%), oferta de eventos (75%) e temáticas novas e/ou diversificadas (62,5%). Os cursos citados
como importantes para melhorar o desempenho de suas atividades de ensino foram: tecnológico,
programa de incentivo professor/aluno, Libras, História/Geografia, Espanhol, Inglês e informática.
Sobre os motivos que motivam os professores, a maioria dos docentes considera como
muito importante: (1) recursos didáticos para implementar práticas, inclusive laboratórios, (2) tempo
destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos, (3) Melhores salários, (4)
articulação entre alunos, professores e gestores, (5) interesse dos alunos, (6) bom desempenho dos
alunos, (7) qualificação e atualização em conteúdos específicos, (8) número adequado de alunos em
sala de aula, (9) salas de aula adequadas e (9) trabalhar em só local. Para a motivação dos alunos, na
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percepção dos professores, a maioria dos docentes considera como muito importante: (1) convívio
social, (2) programas e/ou projetos dirigidos aos alunos, (3) articulação dos conteúdos e a sua
relação com a realidade socioambiental e cultural, (4) integração dos espaços de cidadania escolacomunidade, (5) maior inclusão social, (6) expectativa de melhoria de vida e trabalho com a
formação escolar, (7) estimulo da família e (8) estímulo docente e relação professor-aluno.
Na escola Santa Cruz os professores consideram os seguintes temas como importantes
para serem trabalhados transversalmente: ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde,
orientação sexual e trabalho e consumo.
Todos os professores entrevistados afirmaram haver na Escola Santa Cruz apenas salas de
aula como estrutura de apoio pedagógico. A sala de aula é o único espaço utilizado na escola para
ministrar as aulas para seis professores (80%). Dois deles afirmaram usar também a quadra de
esporte em suas aulas. Não há na escola computadores ou mesmo algum projeto de informática
educativa.
Em relação a materiais audiovisuais de apoio didático-pedagógico todos os professores
informaram haver na escola. Todos informaram que a escola não fornece curso de captação. A
maioria (n = 5; 62,5%) informou que eventualmente utilizam tais recursos e três (37,5%) raramente
utilizam.
Não há biblioteca na escola e o único material didático disponível são os livros didáticos.
A totalidade dos professores respondeu que a escola recebe livros didáticos pelo PNLD. Sete
(87,5%) entrevistados informaram a Secretaria Municipal ou Estadual é responsável pela escolha dos
livros didáticos. Seis professores utilizam de forma integral e dois de forma parcial os livros
fornecidos. Os professores também utilizam as seguintes fontes no preparo das atividades de ensino
e eventos escolares: livros didático-paradidáticos, livros, revistas e jornais, internet e TV/outras
mídias. Os critérios empregados para a escolha do livro didático utilizados em sala de aula são:
adequação de conteúdos (n = 8), apresentação dos conteúdos (n = 1), atualidade dos conteúdos (n =
8) e abordagem inovadora e qualidade dos temas conteúdos (n = 1).
PLANO DE AÇÃO
-Programar a coleta seletiva do lixo e construir um aterro controlado;
-Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
-Criar cooperativas de catadores de lixo para reciclagem;
-Providenciar abastecimento de água tratada com qualidade para aumentar a porcentagem
de água potável para os alunos;
-Implantar estação de tratamento da rede esgoto;
-Criar sistemas de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas
-Incentivar projetos de extensão, auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;
-Incentivar em programas de educação de jovens e adultos em ensino tecnológico;
-Promover palestras sobre orientação sexual e saúde pública;
-Criar projetos para educação na área da orientação sexual dos jovens nas escolas
-Instalar meios de transportes escolares para os estudantes que apresentam dificuldades
para chegar à escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SAO RAIMUNDO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:

15590054
EMEF SAO RAIMUNDO

Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
URBANO
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DIAGNÓSTICO SOCIOAMBIENTAL - DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola São Raimundo, 100%afirmaram não existir coleta de lixo. Com
isso, o lixo é em 98,8% queimado e 1,2% terreno baldio.
Água: Quanto a fonte de abastecimento: 80% afirmaram que provém micro
abastecimento comunitário; 18% poço doméstico e 2% rio/ açude/ lago/ igarapé. Dos entrevistados
100% afirmam que a água é tratada. Quanto à forma de tratamento realizada em domicilio: 54%
declararam ser filtrada e 46% clorada.
Esgoto: 100% afirmaram a não utilização deste serviço. Quanto ao destino do
esgoto: 100% fossa séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é 45,5% possuem ensino fundamental incompleto;
25% ensino médio incompleto; 18,2% sabe ler e escrever, mas não frequentou a escola; 13,6% não
sabe ler nem escrever; 9,1% ensino superior incompleto e 2,3% ensino fundamental completo.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram a ocorrência de doenças nos últimos 12 meses. As
doenças de maior ocorrência foram: 43,9% afirmaram não ter ocorrido doenças; 14% viroses; 10,5%
dengue; 8,8%diarreia; 7% doenças respiratórias; 5,3% problemas do coração; 3,5% outros e 1,8%
cada, verminoses; problemas ósseos/ articulação; malária e diabetes.
As declarações mostram que 98% recorrem a posto de saúde e 2% hospital público.
Quanto ao atendimento de saúde, 60% consideram regular; 30% consideram bom e 10% consideram
ruim.
Quando questionados sobre atendimento ao portador de deficiência, 100% afirmam não
existir. Quando questionados sobre a assistência social, 75% afirmaram não existir;
14,6%consideraram regular; 4,2% cada, não sabe e bom; 2,1%aconsideram ruim. Outro dado de
avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que 56% consideraram regular;
38%bom; 4% afirmam não existir e 2% consideram ruim.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que 100% dos casos entrevistados possuem
documentação. Questionados sobre as características do terreno, 100% dos entrevistados
responderam que vivem no planalto. Já quando questionados se a casa onde moram era própria,
cedida, alugada, dentre outros, 94% disseram que é própria; 4% cedida e 2% alugada.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: a maioria (45,2%) ônibus; 20,4% canoa/ bajara; 15,1% moto; 9,7% a pé; 5,4% bicicleta; 3,2%
carro e 1,1% moto- táxi.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem 50% consideraram
regular; 32% bom; 16% ruim e 2%firmaram não existir.
Urbanização das ruas: 40% afirmaram não existir; 34% consideram ruim; 24% regular e
2% não sabe.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
A respeito da quantidade de menores de 18 anos que contribuem com a renda familiar,
seguem as respostas: 84% dos entrevistados afirmaram nenhum; 14% de um a dois e 2% de dois a
três.
Analisando os gráficos, percebe-se que 48% possuem menos de um salário mínimo; 30%
de um a dois salários mínimos; 12% sem renda; 6% de dois a três salários mínimos e 2% cada, de
três a cinco salários mínimos e mais de cinco salários mínimos.
Segurança Pública
Todos os entrevistados afirmam não existir segurança pública no lugar onde moram.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram, 96% responderam que sim e
4% gostam parcialmente. Por outro lado, quando perguntados com que frequência a família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 48% às vezes; 32% na
maioria das vezes e 20% nunca. E quando perguntados se participariam de projetos que beneficiam a
comunidade, 84% responderam sim e 8,8% talvez/ depende e não.
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Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados (68%) o aspecto mais importante é o atendimento de
saúde, seguido de 20% qualidade de ensino e 12% cursos de qualificação profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 58% responderam
limpeza segurança pública; 20% limpeza de ruas e terrenos; 12% programação cultural e 10% áreas
de lazer esporte. Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre: áreas
verdes, arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes:
com 62% qualidade do ar; 26% áreas verdes; 8% rios e lagos e 4% arborização de ruas.
PESQUISA E DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DAS
ESCOLAS PÚBLICAS – PEDEOP
a) Local de trabalho: nestas escolas todos dos docentes são mulheres (100%) de faixa
etária variando entre 31 a 40 anos, sendo que todas são contratadas (100%), apresentando estes 2 a 5
anos trabalhando a partir de contrato (100%), lecionam nas séries iniciais do ensino fundamental
(100%) atuam em turmas multisseriadas e não exercem outra atividade na escola e nem lecionam em
outras escolas.
b) Formação e motivação: Todos os professores estão cursando uma graduação, sendo a
maior parte (100%) do tipo licenciatura plena nos cursos de letras, inglês e português. Em relação à
instituição todos cursam em unidades federais e de forma presencial. Quanto à formação continuada,
todos responderam ter participado de cursos de capacitação em instituição pública municipal de
forma presencial e consideraram adequados (100%) os programas das disciplinas que lecionam.
Em escala de importância os professores opinaram como as principais razões limitantes
ao seu aprimoramento/atualização profissional: 1º) Falta de recursos financeiros (100% regular); 2º)
falta de mecanismos de cobrança, especialmente por parte do estado e município, falta de
possibilidades operacionais em função da distância física (100% regular), falta de comunicação e
divulgação dos cursos na escola, falta de compromisso institucional com a formação docente, falta
de vontade e motivação pessoal, falta de programas de incentivos por parte das secretarias de
educação (100% regular); 4º) falta de possibilidades operacionais em função da distância, falta de
tempo em função de composição de carga horária em duas ou mais escolas (100% regular).
Em escala de importância os professores opinaram como as principais razões que
estimulam sua busca pelo aprimoramento/atualização profissional: 1º) oferta de equipamentos de
apoio: computador, internet, kits de formação, etc. (100% regular); 2º) oferta de eventos (cursos,
palestras, workshops, etc.) na sua área de interesse (100% regular); 3º) Melhoria de função/salário na
escola, temáticas novas e/ou diversificadas, interesse pessoal, melhoria do desempenho profissional
(100% importante); 4º) Incentivo por parte da Secretaria de Educação (100% regular).
Todos desejam a oferta de cursos, mas não indicaram qual.
Quanto aos fatores que motivam o professor segue a escala de importância: 1º) Interesse
dos alunos, qualificação e atualização de conteúdos específicos, número adequado de alunos em sala
de aula, (100% muito importante); 2º) Recursos didáticos para implementar práticas, inclusive
laboratório, tempo destinado à disciplina para trabalhar os conteúdos teóricos e práticos, melhores
salários, salas de aula adequadas, trabalhar em um só local articulação entre alunos, professores e
gestores, bom desempenho dos alunos, possibilidade de assumir cargos administrativos, atuação em
processo de gestão participativa (100% importante).
Quanto aos fatores que motivam o aluno segue a escala de importância: 1º) Articulação
dos conteúdos e sua relação com a realidade socioambiental e cultural, expectativa de melhoria de
vida e trabalho com a formação escolar, estímulo da família, estímulo docente e relação professoraluno, merenda escolar, salas de aula adequadas (100% importante); 2º) convívio social, programas
e/ou projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino voltada para a memorização do conteúdo,
integração dos espaços de cidadania escola-comunidade, maior inclusão social, facilidade de acesso
a informação via internet, facilidade de acesso a contextos informacionais e de lazer, aprendizado
por meio de atividades lúdicas e participativas, acesso a fontes bibliográficas variadas, facilidade de
deslocamento para a escola (100% muito importante).
No que tange aos temas transversais e sua abordagem, 100% dos professores afirmam
não ter recebido orientações oficiais para o ensino de sua área/disciplina, porém trabalham alguns
temas transversais em sua disciplina. Como tema indicado: pluralidade cultural, meio ambiente,
saúde e orientação sexual. São trabalhados integrados aos conteúdos disciplinares, em parceria com
outras disciplinas, sendo que na escala de associação de densidade temos: Ciências e Geografia
(50% cada). Os professores afirmaram não trabalhar temas transversais em parceria com outras
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instituições. O curioso é que todos os entrevistados alegaram desconhecer o projeto político
pedagógico da escola, e por conta disso, não sabem se ele contempla os temas transversais. Todos se
sentem motivados em participar desses eventos, e todos os alunos estariam motivados a participar
(100% alta), principalmente na seguinte escala de prioridade: 1º) Violência (doméstica, escolar,
gangues, etc) 2º) meio ambiente da região (floresta amazônica, biodiversidade), problemas
ambientais locais (desmatamento, enchentes, lixo, endemias, etc), problemas ambientais globais,
cultura regional (música, dança, festas, literatura, etc), saúde do corpo e saúde mental, bem estar
social (família, religião, preconceitos, etc), (100% regular); 3º) doenças sexualmente transmissíveis,
sexo, gravidez e drogas (100% importante); 4º) Saúde (doenças crônicas, câncer, diabetes,
hipertensão, etc) (100% muito importante); 5º)questões étnicas (indígenas, quilombolas, etc) (100%
pouco importante); 6º) violência sexual (pedofilia, exploração sexual, etc), equipamentos
tecnológicos e eletrônicos, cultura globalizada (hip hop, funk, grafite, etc), (100% importante); 7º)
vestuário e veículos (100% muito importante); 8º) profissão, renda e emprego, línguas locais
(oriundas das famílias tupi-guarani, jê, karib) (100% regular). No contexto escola-comunidade os
principais temas mencionados como importantes para serem trabalhados transversalmente foram:
palestra familiar e educação na escola (50% cada).
Relacionado à infraestrutura de apoio pedagógico existente na escola os professores
afirmaram existir apenas sala de aula e biblioteca para seu uso cotidiano. A maioria (50%) alegou
usar costumeiramente as salas de aula. Como não existem outros espaços como: laboratórios, sala
multimídia, as questões referentes a esses itens não foram assinaladas. Todos os entrevistados
afirmaram não usar recursos de tecnologia da informação e comunicação e não utilizam recursos de
informática e da internet como apoio às atividades de suas disciplinas. Não há captação de projetos
pela escola, não há materiais audiovisuais de apoio pedagógico, nunca receberam cursos de
capacitação para uso de materiais audiovisuais de apoio didático e por conta disso, nunca usaram
materiais audiovisuais. Para suprir essa necessidade os professores produzem seu próprio material
didático com recursos disponíveis em seu ambiente (rochas, plantas, animais, etc).
Com relação à biblioteca e sala de leitura todos afirmaram que o seu acerco bibliográfico
não é adequado, composto principalmente de: literatura juvenil e livros didáticos (50% cada). Todos
afirmaram que os alunos não utilizam a biblioteca como apoio aos estudos de sua disciplina.
Em referência aos livros didáticos os professores afirmaram (100%) categoricamente
serem recebidos via Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) e que estes livros são utilizados
pelos professores (100%). Além destes, outros livros são utilizados pelos docentes no preparo das
atividades de ensino e eventos escolares (50%) e que têm como critério principal empregado para a
adequação e atualidade dos conteúdos (50% cada). O fato de contribuírem em sua maior parte
(100%) para o alcance dos objetivos propostos para a sua disciplina, reforçam parcialmente (100%)
a metodologia de ensino centrada na memorização e oferecerem questões problematizadoras e
estimulantes à curiosidade dos alunos (100%), são ricos em relação ao conteúdo e a apresentação
(100%), privilegiam conhecimentos teóricos em relação aos conhecimentos práticos (100%) e estão
parcialmente defasados em relação à dinâmica dos processos de ensino e aprendizagem (100%),
muito embora, estimulem a multidisciplinaridade (100%).
Os livros didáticos constituem fonte de leitura e informação para o aluno (100%) e, desta
forma, oferecem estratégias para pesquisa e aplicação dos conhecimentos (100%) e incentivam a
busca por novas informações e conhecimentos (100%), aprofundando os conteúdos trabalhados em
sala de aula (100%), contemplam parcialmente a realidade e os elementos culturais locais (100%),
porém, não estão adequados às orientações curriculares oficiais (100%).
PLANO DE AÇÃO
Com base nos resultados, PLANO DE AÇÃO foram sugeridas, destacando-se:
- Construção de estação de tratamento de esgoto;
- Implantar de programas de educação ambiental, sexual e de saúde;
- Criação de cooperativas de catadores de lixo reciclável;
- Elevação da limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivo de criação de postos de saúde, hospitais e unidades de pronto atendimento
(UPA);
- Elevação da urbanização das ruas;
- Melhoria da infra-estrutura das escolas, assim como do acesso à informação por meio de
acesso à internet e livros.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SAO MIGUEL
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15590224
EMEF SAO MIGUEL
Ensino Fundamental
SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE VÃ•RZEA
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola e EJA São Miguel
100% das pessoas declaram não usufruir da
coleta de lixo, com isso o destino da maioria dos resíduos produzidos é queimado (93,3%) e 6,7%
são enterrados.
Água: A maioria das residências é abastecida pelo poço doméstico com 36,7%; 33,3% do
Rio açude, lago, igarapé ou nascente; 23,3% pelo micro abastecimento comunitário (poço artesiano)
e 6,7% dos entrevistados possuem poço doméstico. Do total de entrevistados, 88,9% declaram que a
água não possui tratamento e 11% não souberam responder, com isso as formas de tratamento é a
cloração (52,4%); a filtragem (38,1%); a fervura (4,8%) e outros (4,8%).
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não possuírem rede de esgoto, com isso 60%
destinam dejetos em sumidouros; 23,3% em fossas sépticas e 16,7% outros.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos possuidores de ensino fundamental
incompleto, com 53,3%, seguida pelos que não sabem ler e escrever com 13,3%; ensino médio
incompleto com 10%; ensino superior incompleto (10%); ensino médio completo (6,7%); ensino
fundamental completo (3,3% e ensino superior completo (3,3%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: diarréia (44,6%); seguida por verminoses com 19,6%; outras viroses (8,9%);
problemas do coração (7,1%); febre amarela (5,4%); doenças mentais (3,6%); problema da pele
(1,8%); problemas ósseos e/ou de articulação (1,8%); diabetes (1,8%) e malária (1,8%).
As declarações mostram que 100% recorrem ao posto de saúde quando necessitam de
atendimento de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 66,7% declaram ser bom; 25,9% julgam regular e 7,4%
declaram ser ruim. Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências 60% dos entrevistados
julgam regular; 20% declaram bom; 10% declaram ruim e 10% testemunham não existir.
Quando questionados sobre a assistência social, 100% dos entrevistados declaram não
existir. Outro dado foi a qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que 76,7% consideram
bom e 23,3% julgam regular.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que somente 76,6% não possuem
documento de propriedade; 16,7% possuem documento de propriedade do terreno e 06,7% não
souberam responder. Questionados sobre as características do terreno, todos os entrevistados
responderam que vivem em área de terra firme (100%). Já quando foram questionados se a casa
onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros, 82,1% relataram que a casa onde moram é
própria; 10,7% que a casa é de assentamento rural e 7,1% que a casa é cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que em sua maioria andam de ônibus (54,7%); seguida pelos que usam canoa/bajara com 18,9%;
17% andam a pé; 5,7% andam de bicicleta e 3,8% de moto.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem 43,3% dos
entrevistados declaram bom; 30% declaram ruim; 23,3% julgam regular e 3,3% não souberam
responder.
Urbanização das ruas: 100% dos entrevistados declaram não existir.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 39,3% dos entrevistados confirmam que um
menor de 18 anos trabalha; 35,7% responderam que nenhum menor trabalha e 25% responderam que
2 menores contribuem com a renda familiar. Quanto a renda familiar, 40% recebem menos de um
salário mínimo; 33,3% de 1 a 2 salários mínimos; 13,3% não possuem renda e 13,3% recebem mais
de 2 a 3 salários mínimos.
Segurança Pública
Todos os entrevistados relatam não existir segurança pública no local onde moram. Tais
dados fornecem base para a inferência de que há ocorrência de violência urbana na referida
localidade.
Cidadania
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Não houve nenhuma resposta para este quesito.
Visão Compartilhada do Futuro
Para a maioria dos entrevistados (63,3%) o aspecto mais importante é o atendimento a
saúde; 26,7% a qualidade do ensino; 6,7% cursos de qualificação profissional e 3,3% a existência de
creche.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 36,7% dos entrevistados
consideram áreas de lazer/esportes; 26,7% programação cultural; 23,3% a limpeza de ruas e terrenos
e 13,3 a segurança pública.
PLANO DE AÇÃO
- Elevar a cobertura da rede de esgoto;
- Construir estação de tratamento de esgoto;
- Implantar Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos;
- Implantar nas escolas o programa de educação ambiental;
- Criar sistema de drenagem e manejo de águas pluviais urbanas;
- Criar cooperativas de catadores de lixo reciclável;
- Elevar a porcentagem de domicílios atendidos com água potável;
- Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
- Incentivar programas como educação de jovens e adultos (EJA);
- Oportunizar o atendimento em saúde à população
- Criar postos de saúde, hospitais e unidades de pronto atendimento (UPA).
- Elevar a urbanização das ruas.
- Oportunizar melhores condições na área social, saúde, ensino e qualificação profissional.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF SAO LUIS DE GONZAGA
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15590526
EMEF SAO LUIS DE GONZAGA
Ensino Fundamental
SANTARÉM
BAIXO AMAZONAS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL
Comunidade Nova Gurupá
Segundo relatos, existia a família Guedes e Gama, os quais moravam em uma ponta de
terra preta, situado às margens do rio, conhecido por ponta do Guarupá. Nisto, o Senhor Lulu e sua
família fizeram sua próxima a pontas, e fizeram uma fusão, agregando Gurupá Antigo e o Gurupá
Novo e denominaram Novo Guarupá.
Histórico da Escola São Luís
O nome da escola é uma homenagem a um sítio próximo da comunidade, o qual recebe o
mesmo nome. A priori, em meados de 1945 existia uma professora que se propusera a alfabetizar as
crianças da comunidade sem remuneração. No ano de 1968 os pais passaram a gratificar a professora
pelo trabalho desempenhado.
Em 1970, a escola São Luís foi construída e implantou-se o ensino formal de 1ª a 4ª séries
e, durante muito tempo, a escola funcionava em um barracão coberto com palha e cujo piso era de
barro. Em 1985 a escola a escola recebe outra estrutura, agora de madeira, com piso de cimento e
telhas Brasilit. Em 1997 a escola foi construída em alvenaria, com três salas, uma secretaria, uma
cozinha, refeitório, dispensa e banheiro. No ano seguinte, foi inserido o ensino fundamental de 5ª a
8ª serie.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola São Luiz de Gonzaga 73,3% das pessoas questionadas responderam que o
lixo produzido na comunidade é enterrado e 26,7% é queimado.
Água: 6,7% dos entrevistados declararam que a água é fornecida por poço doméstico; e
93,3% por rio, açude ou igarapé. Dos 80% dos entrevistados, 91,7% informaram filtram a água; e
8,3% colocam cloro na água.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam que usam força séptica.
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos possuidores de ensino fundamental
completo, com 33,3%. Os que possuem ensino fundamental incompleto são de 20%; ensino médio
completo 6,7%; sabem ler e escrever, mas nunca foram à escola foram 20% e 13,3% possuem ensino
médio incompleto.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: diarreia (27,8%); problemas de pele (11,1%); verminoses (5,6%); doenças
respiratórias (5,6%); leptospirose (5,6%); outras viroses (22,2%); hanseníase (5,6%). Com 16,7%, os
moradores responderam que não houve casos de doenças. As declarações mostram que 26,7% das
pessoas recorrem ao posto de saúde para seu atendimento; 33,3% recorrem ao os hospitais públicos;
20,0% recorrem ao agente de saúde; 6,7% outros locais de atendimento; e 13,3% curandeiros e
benzedores.
Quanto ao atendimento de saúde 6,7% dos entrevistados consideram bom; 53,3%
consideram regulares; 20% ruim, 20% não existe.
Quando questionados sobre a assistência social, 6,7% dos entrevistados testemunharam ser
regular; e 93,3% não existem.
Quanto a portadores de deficiência 93,3% dos entrevistados
relataram que não existe atendimento aos portadores de deficiência; e 6,7% não souberam responder.
Outro dado de avaliação foi à qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que 6,7%
consideraram bom; 93,3% consideram este item regular.
Habitação
Domicílio: Observou-se nos resultados obtidos que 100% dos entrevistados não possuem
documento de propriedade do terreno e quando questionados sobre as características do terreno,
100% dos entrevistados responderam que vivem em área de terra firme. Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida, alugada, dente outros 100% dizem que a
casa onde moram é própria.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: 17,6% andam de bicicleta; 8,8% usam ônibus, 38,2% a pé; e 35,3% canoa/bajara.
Meio Ambiente

3067

No quesito urbanização das ruas, todos os entrevistados disseram que não existe
urbanização nas ruas.
Desenvolvimento Econômico e Social (geração de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 48,7% das respostas dos entrevistados
confirmam que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 13,3% 2 menores trabalham; 26,8% 3
menores trabalham; e 13,3% 4 ou menores trabalham. Quanto à renda familiar, 6,7% não tem renda
familiar; 46,7% recebem menos de um salário mínimo; 46,7% possuem renda de 1 a 2 salários
mínimos.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 60% disseram que sim; 40%
parcialmente. Por outro lado, quando perguntados com que frequência à família participa de ações da
comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 80% responderam que participam às
vezes; 2,7% na maioria das vezes e 5,4% nunca participam das atividades; e 20,0% na maioria das
vezes. E quando perguntados se participariam de projetos que beneficiariam sua comunidade, 66,7%
sim; e 33,3% talvez dependam.
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados 73,3% o aspecto mais importante é o atendimento a
saúde; para 26,7% o item mais importante é a qualidade de ensino. Ainda sobre o que os
entrevistados consideram mais importante, 40,0% consideram a coleta de lixo; e 60,0% o
abastecimento de água. Já para 20% dos entrevistados o item mais importante são áreas de esporte e
lazer, 20%; 26,7% limpeza das ruas; e 53,3 a segurança pública.
PESQUISA E DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO PEDAGÓGICA DAS
ESCOLAS PÚBLICAS – PEDEOP
Na Escola São Luiz Gonzaga, localizada na comunidade de São Francisco, Rio Arapiuns,
no município de Santarém, o questionário foi aplicado apenas em um entrevistado, do sexo
feminino, com idade entre a faixa etária de 41 a 50 anos, atuando no ensino há um período entre 21 e
25 anos, onde teve acesso através de concurso público. Atua nas séries iniciais e finais do ensino
fundamental, no segmento multi-seriado, com dedicação exclusiva a esta escola e sem outra
atividade de trabalho.
O entrevistado apresenta formação em licenciatura plena em pedagogia, cursado em uma
Universidade Federal em regime presencial e participa ou participou de curso e/ou programa de
formação continuada. Ao ser questionado sobre as razões limitantes para o aprimoramento
profissional, foi considerada de importância a falta de comunicação e divulgação da escola, enquanto
a falta de compromisso institucional foi considerado item pouco importante. Sobre as razões que os
estimulam a busca de aprimoramento profissional, em uma escala de muita importância a
indiferente, apenas interesse pessoal foi considerado muito importante. Há o interesse participar de
cursos e/ou educação continuada à distância, nas áreas de Educação Especial, Libras e Curso de
Eletrônica.
Em relação à motivação da atuação dos professores, diversos fatores foram classificados
como de importância como: recursos didáticos para implementar práticas, tempo de dedicação
destinado a disciplina, bom desempenho dos alunos, qualificação e atualização em conteúdos
específicos, número adequado de alunos em sala de aula e o fato de trabalhar em um só local.
Enquanto foram classificados como de muito importantes fatores como melhores salários,
articulação entre alunos, professores e gestores, interesse dos alunos, diálogo com outros professores
sobre questões da disciplina atuação em processo em gestão participativa, salas de aula adequadas.
Na percepção do professor, os fatores importantes na motivação de atuação dos alunos
são: convívio social, programas e /ou projetos dirigidos aos alunos, metodologia de ensino voltada à
memorização, integração dos espaço de cidadania Escola-Comunidade, expectativa de melhoria de
vida e trabalho por meio do ensino, aprendizado por meio de atividades lúdicas, acesso a fontes
bibliográficas, estímulo da família, estímulo docente e relação professor-aluno, facilidade de
deslocamento à escola, merenda escolar e salas de aula adequadas. O fator considerado de muita
importância pelo entrevistado foi a maior inclusão social.
Em questões referentes aos temas transversais, o entrevistado desconhece de orientações
oficiais para ensino da área, mas trabalha algum tema transversal em suas disciplinas, integrado aos
conteúdos das disciplinas, principalmente nos temas de ética e saúde, atuando em parceria com a
disciplina de ciências e contando com a participação da Secretaria de Saúde.
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Quanto à infraestrutura de apoio pedagógico, foi informado que a escola conta apenas com
ambiente de sala de aula, inviabilizando a obtenção de muitas informações referentes ao tema. A
escola não conta com nenhum equipamento ou material de apoio pedagógico. Não há computadores
na escola, assim como não há projeto de informática educativa na escola, nem captação de recursos
para projetos de TV Escola, rádio e outros e material audiovisual de apoio didático.
O entrevistado afirma que a escola recebeu os livros didáticos pelo PLND algumas vezes,
os quais são escolhidos pela secretaria de educação. O professor adora parcialmente o livro
fornecido e faz uso de outras fontes para preparo de atividades de ensino, tais como outros livros,
revistas e jornais. Dessa forma, o professor considera que o livro didático fornecido contribui
parcialmente para alcançar os objetivos propostos por sua disciplina.
Na avaliação da pertinência do material didático adotado pela escola, o material contribui
parcialmente para reforçar a metodologia de ensino centrada na memorização, na oferta de questões
estimulantes para o aprendizado dos alunos, no estimulo à multidisciplinaridade, na fonte de
informação e leitura dos alunos, no oferecimento de estratégia para pesquisa e aplicação do
conhecimento, no aprofundamento do conhecimento trabalhado em sala de aula e, da mesma forma,
foi considerado parcialmente adequado às orientações curriculares oficiais e não privilegia o
conhecimento teórico à prática.
PLANO DE AÇÃO
Programar a coleta seletiva do lixo e construir um aterro controlado;
Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
Criar cooperativas de catadores de lixo para reciclagem;
Providenciar abastecimento de água tratada com qualidade para aumentar a porcentagem
de água potável para os alunos;
Implantar estação de tratamento da rede esgoto;
Criar sistemas de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas
Incentivar projetos de extensão, auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação
ambiental;
Incentivar em programas de educação de jovens e adultos em ensino tecnológico;
Promover palestras sobre orientação sexual e saúde pública;
Criar projetos para educação na área da orientação sexual dos jovens nas escolas;
Instalar meios de transportes escolares para os estudantes que apresentam dificuldades
para chegar à escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EEEM ANTONIO CANDIDO MACHADO
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15004783
EEEM ANTONIO CANDIDO MACHADO
Ensino Médio
TERRA SANTA
BAIXO AMAZONAS
URBANO
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DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Antônio Gomes Marinho, 100% dos entrevistados declararam não existir
coleta de lixo. Com isso, 100% queimam o lixo.
Água: As respostas dizem que o abastecimento é feito rio, açude, lago ou igarapé em
100% dos casos. Dos entrevistados, 100% declaram que a água é tratada com cloro.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não existir a rede de esgoto. Com isso, 100%
destinam dejetos em vala/a céu abertos.
Educação (Escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos possuidores de ensino fundamental
incompleto, com 69,8%, seguida dos que possuem ensino fundamental completo (15,1%); os que
possuem ensino superior completo (9,4%); 3,8% possuem ensino superior completo e 1,9% não
sabem ler nem escrever.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: diarreia (39,1%), seguida por problemas de pele (26,6%); 23,4% viroses; 10,9%
problemas do coração.
As declarações mostram que 73,6% recorrem a postos de saúde para seu atendimento e
26,4% recorrem a agentes comunitários de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 69,8% dos entrevistados consideram bom; 28,3% regular
e 1,9% consideram ruim. Em relação ao atendimento aos portadores de deficiências, 100% dos
entrevistados declararam não existir; 100% declaram não existir assistência social.
Outro dado de avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
71,7% consideraram bom e 28,3% regular.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que 37,7% afirmaram não possuir
documento de terreno; 37,7 não souberam responder e 24,5% possuem. Questionados sobre as
características do terreno, 100% vivem em várzea. Já se a casa onde moram é própria, cedida,
alugada, dente outros, 98,1% dizem que a casa onde moram é própria e 1,9% proveniente de posse.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: a maioria usa bicicleta (38,5%); 30,8% andam a pé; 19,2% usam moto; 11,5% utilizam carro.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem, 70% relatam que o
abastecimento de água é bom; 30% regular.
Urbanização das ruas: 50% dos entrevistados disseram ser regular, 40% consideram boa;
10% disseram ser ruim.
Desenvolvimento Econômico e Social (Geração de Emprego e Renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 80% das respostas dos entrevistados
confirmam que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 10% responderam que 1 apenas trabalha e
10% dos questionados disseram que 2 ou mais menores trabalham. Quanto à renda familiar, 50%
recebem de 1 a 2 salários mínimos; 30% recebem menos de 1 salário mínimo; 20% possuem renda
de mais de 2 a 3 salários mínimos.
Segurança Pública
Entre os entrevistados, 50% consideram a segurança pública ruim; 40% julgam ser regular
e 10% bom. Tais dados fornecem base para a inferência de que há ocorrência de violência urbana na
referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 60% disseram que sim, isso
chama atenção ao fato de que apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do local onde
vivem. Por outro lado, quando perguntados com que frequência a família participa de ações da
comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 60% responderam que participam às
vezes; 40% na maioria das vezes. E quando perguntados se participariam de projetos que
beneficiariam sua comunidade, 80% disseram que sim e 20% talvez.
Visão Compartilhada de Futuro
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Para a maioria dos entrevistados (80%) o aspecto mais importante é o atendimento a
saúde; para 10% o item mais importante é a qualidade de ensino e 10% cursos de qualificação
profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 60% consideram a
segurança pública; 30% áreas de lazer/ esporte e 10% limpezas de ruas e terrenos. Também foram
questionados sobre o que consideram mais importante entre: áreas ambientais, arborização das ruas,
praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram os seguintes: 70% consideram mais
importante a qualidade do ar; 10% áreas verdes; 10% praias e balneários e 10% arborização das ruas.
PESQUISA E DIAGNÓSTICO DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
PEDAGÓGICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS – PEDEOP
Identificação e Vínculo
Na Escola, 12 professores foram entrevistados. Sendo dezesseis (7) mulheres e quatro (5)
homens.
Destes, 25% são concursados e 75% são contratados. Os entrevistados lecionam no ensino
fundamental séries finais (14,3%), e no ensino médio (85,7%).
Formação e Motivação
Em relação à formação, todos os professores apresentam como titulação, graduação
completa (100%). Para compreender a motivação da atuação dos professores, diversos fatores foram
classificados como de muita importância pela maioria dos professores, como a necessidade de
recursos didáticos para execução de práticas (100%), tempo destinado à disciplina para trabalhar os
conteúdos teóricos e práticos (91,7%), melhoria dos salários (100%), articulação entre alunos,
professores e gestores (91,7%), interesse (91,7%) e desempenho (91,7%) dos alunos e qualificação e
atualização de conteúdos específicos (91,7%), infraestrutura adequada (100%).
PLANO DE AÇÃO
Como plano de ação para essa comunidade optou-se por escolher realizar o resgate de
memória local, e a pesquisa e diagnóstico da estrutura e organização pedagógica para detectar os
problemas na escola da comunidade; no entanto o questionário aplicado à comunidade auxiliou na
primeira das ações que consiste em reunir os comunitários. Esse ponto principal norteará todas as
PLANO DE AÇÃO para essa comunidade, dessas reuniões surgirão lideres que irão reivindicar
junto aos órgãos competentes uma área para esporte e lazer, essa iniciativa aproxima os comunitários
e incentiva mais ações de melhoria.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF DEPUTADO EVERALDO MARTINS
Informações Básicas
Código INEP:
Escola:
Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15549267
EMEF DEPUTADO EVERALDO
MARTINS
Ensino Fundamental
TRAIRÃO
TAPAJOS
URBANO
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
O Município de Trairão está localizado às margens da BR 163(Cuiabá-Santarém) tendo
como limites o município de Itaituba, Rurópolis e Altamira. Possui uma realidade sócia econômica
bastante peculiar na região de inserção, resultante do processo de ocupação espontânea, que teve
início em 1972, com a abertura da BR 163 (Rodovia Santarém Cuiabá). Em 1974, os primeiros
colonos vindos de outras partes do país reivindicaram ao INCRA, o responsável pelo programa de
colonização na região, uma área para ser o centro de apoio, local onde pudessem instalar escola,
igreja, posto de saúde e comércios. Em 1975 foram demarcados e ocupados os primeiros lotes
urbanos, período em que a comunidade também construiu a primeira escola, e foi nesta área que se
constituiu a vila de Trairão.
Em 1976, o processo migratório se intensificou, principalmente com famílias vindas da
região nordeste do país, tendo como atrativo a abundancia de terras agrícolas. Os colonos, mesmo
possuindo lote rural, residiam na área urbana que espontaneamente se formou. Nessa época, como
parte do projeto de colonização, o Estado esteve presente através de crédito subsidiado para lavoura
de subsistência acompanhada de assistência técnica. Dois anos depois, o serviço de assistência
técnica desconsiderou todo saber tradicional das famílias, identificando-o como fator de atraso no
meio rural e procurou difundir um conhecimento diferente, voltado para o mercado de exportação,
que foi monocultivo da cultura do cacau que desde então vem recebendo apoio da CEPLAC.
Na década de 80, a colonização se intensificou com a abertura das vicinais e com as
chegadas das famílias vindas do sul, sudeste e nordeste do país, época que também iniciou a
diversificação da produção por iniciativa das próprias famílias. Esse novo grupo de colonos trouxe a
atividade pecuária, que vem ocupando significativo espaço na economia local. Esse foi também o
período de chegada das serrarias com interesse no potencial madeireiro da região.
Outra atividade econômica que trouxe transformações para a área territorial do Trairão foi
à exploração de garimpo na região, cujo acesso se dava pela rodovia que corta o município. Diante
dessa produção a vila de Trairão experimentou a expansão do comercio local e da prestação de
serviços, além de também ter promovido um acentuado deslocamento da mão-de-obra agrícola para
áreas de garimpo. O constante fluxo de pessoas estranhas à cidade, que passou ser referencia para os
garimpos, fez aumentar a violência na área urbana.
Oficialmente, o município de Trairão teve o processo de criação iniciado por uma
proposição parlamentar, em setembro de 1989, acompanhado de abaixo assinado composto de 308
assinaturas de moradores da então vila de Trairão, recebendo também a autorização do
desmembramento da área pela Câmara Municipal de Itaituba, através do Decreto Legislativo
nº08/89. Entretanto, o município só foi criado pela lei Estadual nº 5.695 de 13 de dezembro de
1991,sancionada pelo então Governador Jader Barbalho.
Hoje sua área é de 11.991,20 Km² (IBGE 2000) e abriga uma população de 17.038
habitantes, dos quais cerca de 80% vivem na zona rural, distribuída ao longo da Cuiabá-Santarém
em alguns aglomerados urbanos, como grandes e pequenas vilas, ou mesmo nas vicinais (estradas
secundárias que cortam a rodovia principal).
A distância da capital do Estado do Pará é de 910 km, e o acesso é feito por via rodoviária,
aérea ou fluvial através de Itaituba. O principal meio de transporte utilizado para deslocamento aos
municípios vizinhos da região é o rodoviário, devido principalmente sua área territorial ser cortada
ao centro, pela rodovia Cuiabá-Santarém (BR163).
A base econômica do município gira em torno da agricultura familiar e da extração
madeireira. Os produtores familiares se dedicam ao plantio de lavouras temporárias como arroz,
milho, feijão e mandioca, e semi - temporários como plantio de banana, pimenta-do-reino, e mais as
culturas permanentes em menor proporção se comparadas às citadas anteriormente. Outra atividade
produtiva rural que vem crescendo no município é produção pecuária de corte, desenvolvidas em
médias e grandes fazendas.
A infraestrutura urbana do município, assim como em todos os municípios nesta região,
ainda está em fase de implantação ou em vias de desenvolvimento. A formação organizacional da
população local é, em grande parte, fragilizada economicamente e possui acesso limitado às
informações sobre seus direitos e deveres como cidadãos.
Da escolha do nome do Município,contam os mais velhos “que para formar a vila vieram
18 homens que roçaram uma área, fazendo uma abertura na beira da estrada, onde havia um
acampamento no Itapacurá, na época, o pessoal vinha até o Rio Amadeus pescar traíra(peixe de água
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doce), e certa vez,pegaram uma pesando cerca de 40 Kg e começaram a se referir ao rio como
Trairão, que em seguida transformou-se em comunidade”.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na Escola de Ensino Fundamental Deputado Everaldo Martins, 42,9% dos
entrevistados dizem que o serviço de coleta de lixo é regular; 30,2% ruim; 15,9% bom; 9,5%
afirmaram não existir coleta de lixo e 1,6% dos entrevistados não souberam responder. Em relação
ao destino dos resíduos produzidos e não coletados, de acordo com as respostas é :38,1% coletado
pela caçamba de lixo; 27% é queimado; 22,2% é coletado pelo serviço de limpeza; 6,3% é jogado
em terreno baldio ou lixão; 4,8% é enterrado e 1,6% é lançado em rios ou canal.
Água: Dentre as pessoas entrevistadas, 50,7% responderam que o serviço de
abastecimento de água não existe; 32,9% consideram o sistema de abastecimento de água regular;
11% consideram ruins; 2,7% não souberam responder e apenas 2,7% julgam bom. Com isso, 90,3%
dos entrevistados dizem que usam de poço doméstico; 4,8% de micro abastecimento comunitário;
3,2% bicão ou cacimba; 1,6% usam água de rio, açude, lago, igarapé. As pessoas não recebem água
tratada e faz tratamento da água por meio de filtragem (46,4%), adição de cloro (31,9%); fervura
(17,4%) e 4,3% dos entrevistados não souberam responder.
Esgoto: 69,8% das pessoas das pessoas afirmam que o serviço não existe; 14,3%
consideram o sistema de rede de esgoto é ruim; 12,7% consideram regulares; 1,6% não souberam
responder e apenas 1,6% consideram o serviço bom. Com isso, os moradores lançam seus dejetos em
fossa séptica (90,5%); sumidouros (6,7%); destinam em rede geral de esgoto (1,9%) e céu aberto ou
vala (1%).
Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante de escolaridade é a dos que possuem ensino
fundamental incompleto (25,4%); ensino médio completo (23,8%); ensino fundamental completo
(12,7%); ensino médio incompleto (12,7%); ensino superior completo (11,1%); não sabem ler e
escrever (7,9%); e os sabem ler mas não frequentou a escola (6,3%).
Quando questionados sobre a qualidade do ensino, 47,6% consideram regular; 41,3%
consideram bom; julgam ruim; 20%; 3,8% não souberam responder e 2,9% afirmam que não existe
qualidade no ensino.
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: diarreia (17,5%);doenças respiratórias (13,4%); verminoses (9,3%); outras viroses
(9,3%); malária (6,2%); dengue (4,1%); problemas de pele (4,1%); problemas ósseos ou de
articulação (4,1%); problemas do coração (3,1%); diabetes (3,1%); febre amarela (2,1%); HIV (1%)
e câncer (1%). Ressalta-se que o percentual de 20,3% que disse não ter havido ocorrência de doença,
podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam positivamente na conservação da saúde.
As declarações mostram 65,5 % dos entrevistados recorrem a hospitais públicos; 20,7%
recorrem ao posto de saúde para o tratamento das suas doenças; 8,6% vão a farmácia; 3,4% procura
o médico do plano de saúde e 1,7% procuram hospitais particulares. Quanto ao atendimento de
saúde, 46,7% dos entrevistados consideram bom; 38,1% regular; 9,5% julgam ruins; 3,8% não
souberam responder e 1,9% diz que o serviço não existe.
Quando questionados sobre o atendimento aos portadores de deficiência, 30,2% dos
entrevistados consideram regulares; 25,4% afirmam que não existe; 22,2% não souberam responder;
17,5% consideram ruim e apenas 4,8% consideram bom. Quanto à assistência social, 42,9%
considera regular; 28,6% não souberam responder; 12,7% consideram ruim; 11,1% considera bom e
4,8% afirma que não existe assistência social na cidade.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que 52,4% dos entrevistados possuem
documento de propriedade do terreno; 25,4% não souberam responder e 22,2% não possuem.
Questionados sobre as características do terreno, 100% dos entrevistados responderam que vivem
em área de terra. Já quando foram questionados se a casa onde moram era própria, cedida, alugada,
dente outros, 77,8% responderam que a casa onde moram é própria; 12,2% disseram morar em casa
alugada; 4,8% que a casa é de assentamento rural e 3,2% dizem que a residência é cedida.
Transporte
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Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: a maioria usa moto (29,5%); 24% andam a pé; 19,2% usa bicicleta; 14,4% usa carro; 9,6%
usam moto taxe; 2,7% usa cavalo, jegue ou mula e 0,7% utiliza ônibus.
Meio ambiente
Abastecimento de água: Com relação ao abastecimento de água na comunidade onde
vivem, 50,7% das pessoas entrevistadas responderam que o serviço de abastecimento de água não
existe; 32,9% consideram o sistema de abastecimento de água regular; 11% consideram ruins; 2,7%
não souberam responder e apenas 2,7% julgam bom
Urbanização das ruas: 71% dos entrevistados disseram que não existe urbanização das
ruas; 15,5% considera ruim; 9,8% considera regular; 1,6% considera bom e 2,1% dos entrevistados
não souberam responder (Figura 598).

Figura 598. Percentual de opiniões sobre urbanização nas ruas
Desenvolvimento econômico e social (geração de emprego e renda)
Analisando os gráficos, percebe-se que em 60,3% das respostas dos entrevistados
confirmam que nenhum dos menores de 18 anos trabalha; 25,4% responderam que 1 apenas
trabalha; 11,1% dos questionados disseram que dois menores e 3,2%. Quanto à renda familiar, 46%
vivem com renda de 1 a 2 salários mínimo; 27% recebem menos de 1 salário mínimo; 7,9% não
possuem renda; 7,9% possuem renda de 2 a 3 salários mínimos; 6,3% de 3 a 5 salários mínimo;
4,8% vivem com mais de 5 salários.
Cultura e lazer
Segurança pública: 42,9% dos entrevistados consideram a segurança pública regular;
27% julgam ruins; 15,2% consideram bom; 7,9% não responder e 6,3% dos entrevistados afirmam
que não existe segurança publica em sua comunidade. Tais dados fornecem base para a inferência de
que há ocorrência de violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 74,6% disseram que sim
15,9% responderam que gostam parcialmente e 9,5% dizem que não gostam. Isso chama atenção ao
fato de que apesar de todas as dificuldades, os moradores gostam do local onde vivem. Por outro
lado, quando perguntados com que frequência a família participa de ações da comunidade
(associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 44,4% responderam que nunca participam, 44,4%
participam às vezes e 11,1% participam na maioria das vezes. E quando perguntados se
participariam de projetos que beneficiariam sua comunidade, 42,9% responderam que disseram que
talvez; 34,9% disseram que sim e 22,6% disseram que não participariam.
Visão compartilhada de futuro
Para a maioria dos entrevistados (77,7%) o aspecto mais importante é o atendimento a
saúde; para 14,5% o mais importante é a qualidade do ensino; para 4,1% é a qualificação
profissional; para 2,6% dos entrevistados o mais importante é existência de creches; para 0,5% é a
assistência social e para 0,5% atendimento aos portadores de deficiência é o aspecto mais
importante.
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Figura 599. Item considerado mais importante pelos entrevistados
Ainda sobre o que os entrevistados consideram importante, 38,1% afirmam que a coleta de
lixo é o mais importante na comunidade; 20,6% consideram o abastecimento de água é o aspecto
mais importante; 20,6% acham importante a existência de rede de esgoto; para 12,7% o mais
importante é o transporte coletivo e para 7,9% consideram mais importante à urbanização das ruas.
Também foram questionados sobre o que consideram mais importante entre: áreas verdes,
arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados foram: 77,2% dos
entrevistados consideram mais importante a qualidade do ar; para 22,8% presença de áreas verdes e
para 17,8% é a conservação de rios e lagos.
PLANO DE AÇÃO

Realizar a coleta seletiva do lixo;

Construir um aterro controlado;

Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;

Criar cooperativas de catadores de lixo para reciclagem;

Providenciar abastecimento de água tratada com qualidade para aumentar a
porcentagem de água potável para os alunos;

Elaborar a manutenção dos abastecimentos de água dos poços artesianos instalados
na comunidade.

Construir novos poços artesianos para atender as famílias do município;

Implantar estação de tratamento da rede esgoto;

Criar sistemas de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas

Incentivar projetos de extensão, auxiliadas pelas universidades, voltadas para
educação ambiental;

Incentivar em programas de educação de jovens e adultos em ensino tecnológico;

Criar projetos para educação na área da orientação sexual e da área da saúde dos
jovens nas escolas;

Instalar meios de transportes escolares para os estudantes que apresentam
dificuldades de acesso à escola.
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Projeto Agenda Cidadã
Agenda da Escola
EMEF PEQUENO PRINCIPE
Informações Básicas
Código INEP:
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Nível Ensino:
Município:
Região de
Integração:
Tipo de Locação:

15575640
EMEF PEQUENO PRINCIPE
Infantil
TRAIRÃO
TAPAJOS
URBANO
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL
O Município de Trairão está localizado nas margens da BR 163(Cuiabá-Santarém) tendo
como limites o município de Itaituba, Rurópolis e Altamira. Possui uma realidade sócia econômica
bastante peculiar na região de inserção, resultante do processo de ocupação espontânea, que teve
início em 1972, com a abertura da BR 163 (Rodovia Santarém Cuiabá). Em 1974, os primeiros
colonos vindos de outras partes do país reivindicaram ao INCRA, o responsável pelo programa de
colonização na região, uma área para ser o centro de apoio, local onde pudessem instalar escola,
igreja, posto de saúde e comércios. Em 1975 foram demarcados e ocupados os primeiros lotes
urbanos, período em que a comunidade também construiu a primeira escola, e foi nesta área que se
constituiu a vila de Trairão.
Em 1976, o processo migratório se intensificou, principalmente com famílias vindas da
região nordeste do país, tendo como atrativo a abundancia de terras agrícolas. Os colonos, mesmo
possuindo lote rural, residiam na área urbana que espontaneamente se formou. Nessa época, como
parte do projeto de colonização, o Estado esteve presente através de crédito subsidiado para lavoura
de subsistência acompanhada de assistência técnica. Dois anos depois, o serviço de assistência
técnica desconsiderou todo saber tradicional das famílias, identificando-o como fator de atraso no
meio rural e procurou difundir um conhecimento diferente, voltado para o mercado de exportação,
que foi monocultivo da cultura do cacau que desde então vem recebendo apoio da CEPLAC.
Na década de 80, a colonização se intensificou com a abertura das vicinais e com as
chegadas das famílias vindas do sul, sudeste e nordeste do país, época que também iniciou a
diversificação da produção por iniciativa das próprias famílias. Esse novo grupo de colonos trouxe a
atividade pecuária, que vem ocupando significativo espaço na economia local. Esse foi também o
período de chegada das serrarias com interesse no potencial madeireiro da região.
Outra atividade econômica que trouxe transformações para a área territorial do Trairão foi
à exploração de garimpo na região, cujo acesso se dava pela rodovia que corta o município. Diante
dessa produção a vila de Trairão experimentou a expansão do comercio local e da prestação de
serviços, além de também ter promovido um acentuado deslocamento da mão-de-obra agrícola para
áreas de garimpo. O constante fluxo de pessoas estranhas à cidade, que passou ser referencia para os
garimpos, fez aumentar a violência na área urbana.
Oficialmente, o município de Trairão teve o processo de criação iniciado por uma
proposição parlamentar, em setembro de 1989, acompanhado de abaixo assinado composto de 308
assinaturas de moradores da então vila de Trairão, recebendo também a autorização do
desmembramento da área pela Câmara Municipal de Itaituba, através do Decreto Legislativo
nº08/89. Entretanto, o município só foi criado pela lei Estadual nº 5.695 de 13 de dezembro de
1991,sancionada pelo então Governador Jader Barbalho.
Hoje sua área é de 11.991,20 Km² (IBGE 2000) e abriga uma população de 17.038
habitantes, dos quais cerca de 80% vivem na zona rural, distribuída ao longo da Cuiabá-Santarém
em alguns aglomerados urbanos, como grandes e pequenas vilas, ou mesmo nas vicinais (estradas
secundárias que cortam a rodovia principal).
A distância da capital do Estado do Pará é de 910 km, e o acesso é feito por via rodoviária,
aérea ou fluvial através de Itaituba. O principal meio de transporte utilizado para deslocamento aos
municípios vizinhos da região é o rodoviário, devido principalmente sua área territorial ser cortada
ao centro, pela rodovia Cuiabá-Santarém (BR163).
A base econômica do município gira em torno da agricultura familiar e da extração
madeireira. Os produtores familiares se dedicam ao plantio de lavouras temporárias como arroz,
milho, feijão e mandioca, e semi - temporários como plantio de banana, pimenta-do-reino, e mais as
culturas permanentes em menor proporção se comparadas às citadas anteriormente. Outra atividade
produtiva rural que vem crescendo no município é produção pecuária de corte, desenvolvidas em
médias e grandes fazendas.
A infraestrutura urbana do município, assim como em todos os municípios nesta região,
ainda está em fase de implantação ou em vias de desenvolvimento. A formação organizacional da
população local é, em grande parte, fragilizada economicamente e possui acesso limitado às
informações sobre seus direitos e deveres como cidadãos.
Da escolha do nome do Município,contam os mais velhos “que para formar a vila vieram
18 homens que roçaram uma área, fazendo uma abertura na beira da estrada, onde havia um
acampamento no Itapacurá, na época, o pessoal vinha até o Rio Amadeus pescar traíra(peixe de água
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doce), e certa vez,pegaram uma pesando cerca de 40 Kg e começaram a se referir ao rio como
Trairão, que em seguida transformou-se em comunidade”.

DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL
Saneamento (resíduos sólidos, água e esgoto)
Lixo: Na escola Pequeno Aprendiz 9,5% das pessoas questionadas responderam que o lixo
produzido é queimado; 66,7% é coletado por serviço de limpeza; 14,3% é coletado pela caçamba de
lixo e 9,5% é jogado em terreno baldio ou lixão (Figura 600).

Figura 600. Destino dos resíduos
Água: 94,7% dos entrevistados declararam que a água é fornecida por poços domésticos; e
5,3% pela água da chuva armazenada em cisternas. Dos entrevistados 20,8% filtram a água; 8,3%
fervem a água; 20,8 colocam cloro na água; 29,2% usam água sem tratamento; 8,3% usam outros
tratamentos; e 12,5% não souberam responder (Figura 601).

Figura 601. Modo de aquisição de agua
Esgoto: 5,3% dos entrevistados declararam que usam rede geral de esgoto; 42,1% usam
fossa séptica; 21,1% usam sumidouro; 5,3% usam a rede comunitária de esgoto; 15,8% a céu aberto
e 10,5% usam outros tratamentos (Figura 602).

Figura 602. Modo de tratamento de esgoto
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Educação (escolaridade)
Quanto à educação, 11,1% não sabem ler nem escrever; 16,7% sabem ler e escrever mais
nunca foram a escola; 33,3% possuem ensino fundamental incompleto; 5,6% possuem ensino
fundamental completo; 16,7% possuem ensino médio incompleto; 11,1% possuem ensino médio
completo; e 5,6% outros (Figura 603).

Figura 603. Nível de escolaridade
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior
ocorrência foram: 13,2% dengue; 7,5% verminoses; 5,7% doenças respiratórias; 1,9¨% hepatite;
9,4% diarreia; 5,7 responderam outras viroses; 3,8% problemas de pele; 3,8% problemas de coração;
5,7% problemas ósseos ou de articulação; 1,9% diabetes; 3,8% câncer; 5,7% doenças mentais;
18,9% malária; 19% não especificaram; e11,3% não especificaram (Figura 604).
As declarações mostram que 28,3% das pessoas recorrem ao posto de saúde; 32,6% ao
médico do plano de saúde; 19,6% hospital público para seu atendimento; 4,3% recorrem ao hospital
privado 10,9% procuram a farmácia; 2,2% agentes comunitários de saúde; e 2,2% curandeiros.
Quanto ao atendimento de saúde 15,8% dos entrevistados consideram bom; 68,4% regular; 10,5%
consideram ruim; e 5,3% não existe. Quando questionados sobre a assistência social, 3,3% dos
entrevistados testemunharam ser bom; 30% regular; 6,7% ruim; 20% declararam não existir; e 40%
não souberam responder. Quanto ao atendimento aos portadores de deficiência 8,8% dos
entrevistados relataram ser bom; 29,4% regular; 14,7% ruim; 8,8% não existe e 38,2% não souberam
responder. Outro dado de avaliação foi a qualidade do ensino, onde os resultados mostraram que
38,1% consideraram bom; 28,6% consideram este item regular, 4,8% ruim; 14,3% não existe; e
14,3% não souberam responder.

Figura 604. Doenças mais frequentes
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que 27,8% dos entrevistados possuem
documento de propriedade do terreno; 66,7% não tem documentação; e 5,6% não souberam
responder. Questionados sobre as características do terreno, 80% dos entrevistados responderam que
vivem em área de terra firme; 10% moram em áreas inundáveis (várzea igapó); 5% vivem em áreas
marginais de rios sujeitos a fenômenos de terras caídas; e 5% outros (Figura 605). Já quando foram
questionados se a casa onde moram era própria, cedida, alugada, dentre outros 61,1% dizem que a
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casa onde moram é própria; já 5,6% são posados; 16,7% moram em casa alugada; e 16,7% moram
em casa cedida.

Figura 605. Situação do terreno em que residem
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam
que: 7,1% usam; 38,1% bicicleta; 4,8% usam ônibus; 14,3% usam moto; 2,4% usam carro de boi;
9,55 moto-taxi; e 2,4% andam a pé (Figura 606).
Urbanização das ruas: 16,7% dos entrevistados disseram que este item é bom; 33,3%
regular; 27,8% ruim; 16,7% não existe; não existe; e 5,6% não souberam responder.

Figura 606. Tipo de transporte utilizado pela família
Desenvolvimento Econômico e Social (Geração de Emprego e Renda)
Percebe-se que em 88,9% das respostas dos entrevistados confirmam que nenhum dos
menores de 18 anos trabalham; 5,6% 2 menores trabalham; e 5,6% de 3 a 4 menores trabalham
(Figura 607). Quanto à renda familiar, 11,1% não possuem renda; 38,9% menos de 1 salário
mínimo; 44,8% de 1 a 2 salários mínimos; e 5.6% de 2 a 3 salários mínimos.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 65,2% disseram que sim;
13% gostam parcialmente e 21,7% não gostam. Por outro lado, quando perguntados com que
frequência a família participa de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos,
etc.), 55,6% responderam que as vezes participam; 33,3% às vezes; e 11,1% na maioria das vezes. E
quando perguntados se participariam de projetos que beneficiariam sua comunidade, 66,7% sim;
27,8% não; e 5,6% talvez.
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Figura 607. Contribuição dos menores de 18 anos ao sustento familiar
Visão Compartilhada de Futuro
Para a maioria dos entrevistados 47,1% o aspecto mais importante é o atendimento a
saúde; para 23,5% o item mais importante é o atendimento aos portadores de deficiência; 2,9%
assistência social; 2,9% creche, 20,6% qualidade de ensino; 2,9% cursos de qualificação
profissional.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 14,3% consideram a
coleta de lixo; 35,7% a rede de esgoto; 17,9% o abastecimento de água; 3,6% o transporte coletivo; e
28,6 a urbanização das ruas. Quanto ao meio ambiente 13% consideram importante áreas de esporte
e lazer; 21,7% programação cultural; 4,3% limpeza de ruas e terrenos; e 60,9% a segurança pública.














PLANO DE AÇÃO
Realizar a coleta seletiva do lixo;
Construir um aterro controlado;
Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
Criar cooperativas de catadores de lixo para reciclagem;
Providenciar abastecimento de água tratada com qualidade para aumentar a porcentagem de água
potável para os alunos;
Elaborar a manutenção dos abastecimentos de água dos poços artesianos instalados na comunidade.
Construir novos poços artesianos para atender as famílias do município;
Implantar estação de tratamento da rede esgoto;
Criar sistemas de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas
Incentivar projetos de extensão, auxiliadas pelas universidades, voltadas para educação ambiental;
Incentivar em programas de educação de jovens e adultos em ensino tecnológico;
Criar projetos para educação na área da orientação sexual e da área da saúde dos jovens nas escolas;
Instalar meios de transportes escolares para os estudantes que apresentam dificuldades de acesso à
escola.
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Projeto Agenda Cidadã
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EMEIF LAUDELINO BAU
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Integração:
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15581489
EMEIF LAUDELINO BAU
Infantil e Ensino Fundamental
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TAPAJOS
RURAL DE TERRA FIRME
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RESGATE DA MEMÓRIA LOCAL – RML
O Município de Trairão está localizado nas margens da BR 163(Cuiabá-Santarém) tendo
como limites o município de Itaituba, Rurópolis e Altamira. Possui uma realidade socioeconômica
bastante peculiar na região de inserção, resultante do processo de ocupação espontânea, que teve
início em 1972, com a abertura da BR 163 (Rodovia Santarém Cuiabá). Em 1974, os primeiros
colonos vindos de outras partes do país reivindicaram ao INCRA, o responsável pelo programa de
colonização na região, uma área para ser o centro de apoio, local onde pudessem instalar escola,
igreja, posto de saúde e comércios. Em 1975 foram demarcados e ocupados os primeiros lotes
urbanos, período em que a comunidade também construiu a primeira escola, e foi nesta área que se
constituiu a vila de Trairão.
Em 1976, o processo migratório se intensificou, principalmente com famílias vindas da
região nordeste do país, tendo como atrativo a abundancia de terras agrícolas. Os colonos, mesmo
possuindo lote rural, residiam na área urbana que espontaneamente se formou. Nessa época, como
parte do projeto de colonização, o Estado esteve presente através de crédito subsidiado para lavoura
de subsistência acompanhada de assistência técnica. Dois anos depois, o serviço de assistência
técnica desconsiderou todo saber tradicional das famílias, identificando-o como fator de atraso no
meio rural e procurou difundir um conhecimento diferente, voltado para o mercado de exportação,
que foi monocultivo da cultura do cacau que desde então vem recebendo apoio da CEPLAC.
Na década de 80, a colonização se intensificou com a abertura das vicinais e com as
chegadas das famílias vindas do sul, sudeste e nordeste do país, época que também iniciou a
diversificação da produção por iniciativa das próprias famílias. Esse novo grupo de colonos trouxe a
atividade pecuária, que vem ocupando significativo espaço na economia local. Esse foi também o
período de chegada das serrarias com interesse no potencial madeireiro da região.
Outra atividade econômica que trouxe transformações para a área territorial do Trairão foi
à exploração de garimpo na região, cujo acesso se dava pela rodovia que corta o município. Diante
dessa produção a vila de Trairão experimentou a expansão do comercio local e da prestação de
serviços, além de também ter promovido um acentuado deslocamento da mão-de-obra agrícola para
áreas de garimpo. O constante fluxo de pessoas estranhas à cidade, que passou ser referencia para os
garimpos, fez aumentar a violência na área urbana.
Oficialmente, o município de Trairão teve o processo de criação iniciado por uma
proposição parlamentar, em setembro de 1989, acompanhado de abaixo assinado composto de 308
assinaturas de moradores da então vila de Trairão, recebendo também a autorização do
desmembramento da área pela Câmara Municipal de Itaituba, através do Decreto Legislativo
nº08/89. Entretanto, o município só foi criado pela lei Estadual nº 5.695 de 13 de dezembro de
1991,sancionada pelo então Governador Jader Barbalho.
Hoje sua área é de 11.991,20 Km² (IBGE 2000) e abriga uma população de 17.038
habitantes, dos quais cerca de 80% vivem na zona rural, distribuída ao longo da Cuiabá-Santarém
em alguns aglomerados urbanos, como grandes e pequenas vilas, ou mesmo nas vicinais (estradas
secundárias que cortam ao rodovia principal).
A distância da capital do Estado do Pará é de 910 km, e o acesso é feito por via rodoviária,
aérea ou fluvial através de Itaituba. O principal meio de transporte utilizado para deslocamento aos
municípios vizinhos da região é o rodoviário, devido principalmente sua área territorial ser cortada
ao centro, pela rodovia Cuiabá-Santarém (BR163).
A base econômica do município gira em torno da agricultura familiar e da extração
madeireira. Os produtores familiares se dedicam ao plantio de lavouras temporárias como arroz,
milho, feijão e mandioca, e semi-temporários como plantio de banana, pimenta-do-reino, e mais as
culturas permanentes em menor proporção se comparadas às citadas anteriormente. Outra atividade
produtiva rural que vem crescendo no município é produção pecuária de corte, desenvolvidas em
médias e grandes fazendas.
A infraestrutura urbana do município, assim como em todos os municípios nesta região,
ainda está em fase de implantação ou em vias de desenvolvimento. A formação organizacional da
população local é, em grande parte, fragilizada economicamente e possui acesso limitado às
informações sobre seus direitos e deveres como cidadãos.
Da escolha do nome do Município, contam os mais velhos “que para formar a vila vieram
18 homens que roçaram uma área, fazendo uma abertura na beira da estrada, onde havia um
acampamento no Itapacurá, na época, o pessoal vinha até o Rio Amadeus pescar traíra (peixe de
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água doce), e certa vez, pegaram uma pesando cerca de 40 Kg e começaram a se referir ao rio como
Trairão, que em seguida transformou-se em comunidade”.
DIAGNÓSTICO SÓCIO AMBIENTAL – DSA
Saneamento (Resíduos Sólidos, Água e Esgoto)
Lixo: Na Escola Laudelino Baú 38,1% das pessoas declara regular a coleta de lixo; 37,5%
declaram não possuir coleta de lixo; 14,3% julgam ruim e 10,1% consideram bom, com isso o
destino da maioria dos resíduos produzidos é queimado (53%); 21,4% coletado pelo serviço de
limpeza (gari); 9,5% enterram; 8,3% jogam na caçamba de lixo; 3,6% jogam na mata; 3% em
terrenos baldios e 1,2% jogam no rio/canal os seus resíduos.
Água: A maioria das residências é abastecida pelo poço doméstico (94,6%); seguido pelo
bicão/cacimba com 1,8%; rio açude, lago, igarapé ou nascente (1,8%) e carro pipa (1,8%). Do total
de entrevistados, 54,8% declaram que a água possui tratamento e 45,2% declaram não possuir
tratamento, com isso as formas de tratamento são: 32,1% é a cloração; a filtragem (16,1%); fervura
(6,5%) e 45,2% não possuem tratamento.
Esgoto: 100% dos entrevistados declararam não possuírem rede de esgoto, com isso 99,4%
destinam dejetos em fossas sépticas e 0,6% em rio/canal/valão.Educação (escolaridade)
Quanto à educação, a faixa dominante é a dos possuidores de ensino fundamental
incompleto, com 29,8%, seguida pelo fundamental completo (28,6%); ensino médio completo
(20,2%); ensino médio incompleto (10,7%); os que sabem ler/escrever (4,2%); ensino superior
incompleto 3,6%; os que não sabem ler e escrever (3%).
Saúde
Os resultados da pesquisa mostram que nos últimos 12 meses as doenças de maior ocorrência
foram: outras viroses (45,2%); seguida por diarreia com 12,5%; hanseníase - lepra – (11,9%);
doenças respiratórias (4,8%); diabetes (4,8%); malária (4,8%); hepatite (1,2%); problemas de pele
(1,2%) e dengue com 0,6%. Ressalta-se que o percentual de 13,1% disse não ter havido ocorrência
de nenhuma doença, podendo isso ser reflexo de outros fatores que influenciam positivamente na
conservação da saúde.
As declarações mostram que 54,2% recorrem ao hospital público quando necessitam de
atendimento de saúde; seguido pelos que recorrem à farmácia (27,4%); posto de saúde quando
necessitam de atendimento de saúde (16,1%) e 2,4% a agentes comunitário de saúde.
Quanto ao atendimento de saúde, 55,4% julgam regulares; 28,6% declaram que este é bom;
13,1% declaram ruins e 33% não souber responder. Em relação ao atendimento aos portadores de
deficiências 71,4% dos entrevistados testemunham não existir; 16,4% não souberam responder;
10,1% declararam ruim e 2,4% julgam regulares.
Quando questionados sobre a assistência social, 53% dos entrevistados julgam regulares; 37,5%
declaram não existir; 8,3% consideram bom e 1,2% ruim. Outro dado foi à qualidade do ensino,
onde os resultados mostraram que 35,1% julgam regulares; 26,8% bom; 25% ruim; 12,5% declaram
não existir e 0,6% não souberam responder.
Habitação
Domicílio: Observa-se nos resultados obtidos que somente 79,9% possuem documento de
propriedade; 13% não possuem documento de propriedade do terreno e 7,1% não souberam
responder. Questionados sobre as características do terreno, todos os entrevistados responderam que
vivem em área de terra firme (100%). Já quando foram questionados se a casa onde moram era
própria, cedida, alugada, dente outros, 56% relataram que a casa onde moram é própria; 23,2% que a
casa é de assentamento rural; 15,5% alugada e 5,4% que a casa é cedida.
Transporte
Quando questionados sobre os tipos de transporte utilizados os entrevistados responderam que
em sua maioria andam de moto (68,5%); 14,9% carro; 10,1% andam a pé; 3,6% moto táxi e 3%
andam de bicicleta.
Meio Ambiente
Abastecimento de água: Com relação à comunidade onde eles vivem 100% dos entrevistados
declaram não existir.
Urbanização das ruas: 37,5% declaram não existir a urbanização nas ruas; 31% julgam
regulares; 23% declaram ruins; 6% consideram bom e 1,8% não souberam responder.
Desenvolvimento Econômico e Social (Geração de Emprego e Renda)
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Analisando os gráficos, percebe-se que em 56,5% dos entrevistados confirmam que nenhum
dos menores de 18 anos trabalha; 20,2% que 2 menores trabalham e 17,3% responderam que 1
menor trabalha e 6% responderam que 3 ou menores contribuem com a renda familiar. Quanto à
renda familiar, 53% recebem menos de um salário mínimo; 39,9% de 1 a 2 salários mínimos; 5,4%
recebem mais de 2 a 3 salários mínimos e 1,8% não possuem renda.
Segurança Pública
Entre os entrevistados, 48,8% relatam não existir; 41,7% julgam regulares; 6% declaram bom;
1,8% consideram ruins e 1,8% não souberam responder. Tais dados fornecem base para a inferência
de que há ocorrência de violência urbana na referida localidade.
Cidadania
Quando perguntados se gostam da comunidade onde moram 71,4% disseram que sim; 25%
parcialmente e 3,6% não gostam, mostrando assim, que apesar de todas as dificuldades a maioria
gosta do local onde vive. Por outro lado, quando perguntados com que frequência à família participa
de ações da comunidade (associação de moradores, ONGs, grupos, etc.), 67,3% responderam que
participam ás vezes; 26,2% na maiorias das vezes e 6,5% nunca participam. E quando perguntados
se participariam de projetos que beneficiariam sua comunidade, 66,7% dos entrevistados
participariam; 29,8% talvez e 3,6% não participariam.
Visão Compartilhada do Futuro
Para a maioria dos entrevistados (71,4%) o aspecto mais importante é o atendimento a saúde;
8,9% a existência de creches; 7,7% a qualidade do ensino; 6,5% cursos de qualificação profissional e
1,2% o atendimento ao portados de deficiência física.
Ainda sobre o que os entrevistados consideram mais importante, 69% dos entrevistados
consideram a segurança pública; 14,9% a limpeza de ruas e terrenos; 10,1% áreas de lazer/esportes e
6% programação cultural. Também foram questionados sobre o que consideram mais importante
entre: áreas ambientais, arborização das ruas, praias, rios e lagos e qualidade do ar. Os resultados
foram os seguintes: 60,7% consideram mais importantes à qualidade do ar; 25,6% rios e lagos;
11,3% arborização de ruas e 2,4% as áreas vedes.
PLANO DE AÇÃO
 Realizar a coleta seletiva do lixo;
 Construir um aterro controlado;
 Aumentar a limpeza urbana e coleta de lixo;
 Criar cooperativas de catadores de lixo para reciclagem;
 Providenciar abastecimento de água tratada com qualidade para aumentar a
porcentagem de água potável para os alunos;
 Elaborar a manutenção dos abastecimentos de água dos poços artesianos instalados
na comunidade.
 Construir novos poços artesianos para atender as famílias do município;
 Implantar estação de tratamento da rede esgoto;
 Criar sistemas de drenagem e manejo de aguas pluviais urbanas
 Incentivar projetos de extensão, auxiliadas pelas universidades, voltadas para
educação ambiental;
 Incentivar em programas de educação de jovens e adultos em ensino tecnológico;
 Criar projetos para educação na área da orientação sexual e da área da saúde dos
jovens nas escolas;
 Instalar meios de transportes escolares para os estudantes que apresentam
dificuldades de acesso à escola.

