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a) O problema e os atores sociais diretamente envolvidos nele 

  O cenário retrata situação complexa provocada pelo problema da ausência constante de 

professores, envolvendo estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental, portanto crianças com pouca idade, 

e alguns de seus professores.  

 

b) Indicadores do problema e possíveis causas 

  A ausência dos professores e o descaso da escola comprometem a atividade pedagógica e 

prejudicam o processo de aprendizagem dos alunos envolvidos no referido caso. Como consequência, as crianças 

estão ociosas no período em que deveriam estar em sala de aula; e fato mais grave: os alunos estão 

negligenciados, soltos nas ruas, em condições de vulnerabilidade social no período em que deveriam estar 

voltados às suas atividades escolares. 

 

c) Solução, atores envolvidos, ações, recursos e tempo necessários 

  Medidas urgentes precisam ser tomadas. A princípio, a equipe gestora deve reunir imediatamente 

os professores assíduos para identificar o que está ocorrendo com os faltosos bem como verificar se é possível 

remanejar algum professor para cobrir a lacuna deixada pelos ausentes. Em seguida, deve realizar uma reunião 

com os pais e(ou) responsáveis para esclarecer a situação e indicar as providências  a serem tomadas, 

envolvendo-os na busca de soluções. Ao mesmo tempo, pode-se envolver os estagiários no apoio pedagógico aos 

alunos, sobretudo os que revelam problemas na alfabetização, desenvolvendo atividades lúdicas que contribuam 

para a superação de suas dificuldades. Tais ações podem facilmente ser executadas em curto prazo. 

 

d) Processo de avaliação, seu responsável, instrumentos utilizados e o momento em que esse 

processo será realizado   

  A equipe gestora fará o acompanhamento da frequência docente e encaminhará aos órgãos 

competentes a solicitação de substituição de professores, sejam temporários ou efetivos. Em reuniões ordinárias 

ou extraordinárias, manterá a comunidade escolar informada sobre o andamento do pleito. O coordenador 

pedagógico, por sua vez, supervisionará os estagiários em conjunto com um professor alfabetizador, de modo a 

acompanhar o processo de ensino e aprendizagem que desenvolverão com os estudantes. A cada semana, 

atividades diversificadas, como leitura de textos e produção de redação em que sejam criadas histórias a partir de 

fotografias ou filmes, poderão ser realizadas para que se possa acompanhar o progresso desses estudantes. 


