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“Se a educação sozinha não pode transformar a sociedade,  

tampouco sem ela a sociedade muda.” 

(Paulo Freire) 
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DOSSIÊ SÓCIO ANTROPOLÓGICO DO COLÉGIO ESTADUAL DE ENSINO 

MÉDIO CANDIDA CORINA TABORDA ALVES 

Bianca Larrea Machado 

Jéssica Penteado Machado 

Roberta Antunes Argiles 

 

Introdução 

 O referido trabalho foi realizado durante os meses de março, abril e maio do 

ano de 2014. As atividades tiveram seu inicio no final do mês de março, período em que 

começaram as atividades do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação a Docência - 

PIBID, no Colégio Estadual de Ensino Médio Candida Corina Taborda Alves (CCTA), 

desenvolvido pelos bolsistas da Licenciatura em Ciências da Natureza da Universidade 

Federal do Pampa – Unipampa, Campus Dom Pedrito. 

Este dossiê tem por objetivo compilar informações sobre o Colégio Estadual de Ensino 

Médio Candida Corina Taborda Alves e suas transformações ao longo do tempo, sua 

importância para a comunidade, análise de suas características arquitetônicas e de suas 

condições físicas atuais, registros fotográficos, complementando assim, a documentação 

necessária para a construção do dossiê sócio antropológico. 

A Escola Candida Corina Taborda Alves, é uma Escola Nova, não se tratando em 

linhas de Ensino, mas em idade, e tempo de funcionamento. Este estabelecimento começou a 

ter seus primeiros passos trilhados a partir da idealização de uma mescla de necessidade e 

sonho, pois na comunidade onde está inserida havia apenas escolas que atendiam a Educação 

Básica, como a Escola Estadual Senador Pasqualini que recebia alunos da Pré-Escola a 5ª 

série atualmente denominado 6º ano. Após os alunos concluírem as séries iniciais do Ensino 

Fundamental nesta escola ingressavam na Escola Heloisa Louzada que os acolhia até a 8ª 

série atual 9º ano por ser a Escola mais próxima do bairro Getúlio Vargas. A necessidade de 

uma escola de Ensino Médio realmente era pertinente, pois após os alunos concluírem as 

séries finais do Ensino Fundamental, estes tinham que se deslocar até o centro da cidade para 

que pudessem cursar o Ensino Médio. 
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1. Histórico do Colégio Candida Corina Taborda Alves 

 

A origem do Colégio Candida Corina Taborda Alves (CCTA), remonta ao ano de 

1991 no bairro Getúlio Vargas, foi fundado pela Professora Candida Corina Taborda Alves a 

qual era, na época, vice-diretora da Escola Heloísa Sarmento Louzada. No que se refere ao 

histórico de formação dessa escola, foram duas as linhas de coleta de dados adotadas. Uma 

delas deu-se por meio de entrevistas informais com pessoas que tiveram ligação direta ou 

indireta com a formação da escola e condução das atividades ao longo dos anos, e a outra 

baseou-se na busca e análise de documentos oficiais depositados na Secretaria da Escola. 

Com base nesse conjunto de dados resgatados é que organizamos e apresentaremos a 

seguir aspectos históricos da formação de um colégio de ensino médio. 

 

Imagem 1 

Fonte: Acervo da Escola 

 

Candida Corina Taborda Alves é o nome que recebeu o Colégio de Ensino Médio, em 

homenagem a professora a qual fundou esta instituição, ela era natural de Dom Pedrito, e sua 

trajetória profissional foi marcada pela sua formação em Magistério, Pedagogia, Educação 

Física e Administração Escolar, com atuação na Escola Nossa Senhora do Horto, Escola de 
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Ensino Fundamental Heloísa Sarmento Louzada, e por fim no Colégio Estadual de Ensino 

Médio Candida Corina Taborda Alves. 

Para que a Escola Heloísa tivesse ensino Médio deveria comportar Pré-Escola e 

Ensino Básico, isto é, desde a Pré-Escola até a 8ª série perpassando pelas séries iniciais do 

Ensino Fundamental, até as séries finais, porém a escola até os dias de hoje possui ensino a 

partir da 5ª série, atualmente 6º ano. Como a implementação do Ensino Médio não foi 

possível em anexo a Escola Heloisa Louzada, surgiu à idealização de uma nova Escola no 

Bairro Getúlio Vargas. Sua principal idealizadora foi à professora Candida Corina Taborda 

Alves. 

Documentos mostram que a primeira reunião formalizada em ata nº 01/91 que 

oficializava a Escola de Ensino Médio foi registrada na data de 13/05/1991, realizada na 

Biblioteca Érico Veríssimo, da Escola Estadual Professor Heloísa Louzada, onde teve a 

presença de autoridades, Direção, Professores, Pais e Alunos. O registro descrevia como 

“Inauguração do Curso de 2º grau - Ensino Regular, que funcionaria junto à Escola Estadual 

Professora Heloisa Sarmento Louzada de Dom Pedrito, criado pelo Decreto nº 33.110 de 

12/01/1989, nos termos da Resolução 111/74 e do parecer nº 1292/88 do Conselho Estadual 

de Educação e autorização de funcionamento da Comissão de Ensino de 2º Grau e Superior - 

parecer nº 953/90 de 30/11/1990”. A professora que proferiu a aula inaugural foi a professora 

Maria do Horto Caillava dos Santos. 

Inicialmente o funcionamento das duas escolas permaneceu junto e estendeu-se até o 

ano de 1993. A partir deste ano, até mesmo as repartições separaram-se como: sala dos 

professores, direção, secretaria, e quadro de funcionários. Durante este meio tempo, nossa 

lutadora e idealizadora veio a óbito. 

Com a data de 23/04/1993 e registrada como Ata 02/93, acontece à segunda reunião 

formal da equipe diretiva da Escola, com a presença da Diretora Carmem Maria Torres de 

Oliveira, e sua equipe diretiva, com a finalidade de requerer junto ao Senhor Delegado de 

Educação, o encaminhamento do pedido de validação dos estudos do Curso de 2º Grau - 

Ensino Regular, considerando que o inicio do funcionamento aconteceu no dia 13/05/1991, 

segundo consta em registros. 

Passaram cinco dias, e o mesmo livro de atas que nos remete as datas oficiais nos 

revela outro fato relevante, acontece uma segunda reunião no mesmo mês de abril, esta agora 

com o intuito de escolher a denominação patronímica da Escola de 2º grau junto a Escola 

Estadual Professora Heloisa Sarmento Louzada - 5ª a 8ª série, como não poderia ser diferente, 
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foi escolhida por unanimidade o nome da professora Candida Corina Taborda Alves, a qual 

exercia o cargo de Vice-Diretora da Escola Heloisa Louzada no período de março de 1975 a 

dezembro de 1988 e o cargo de Diretora de dezembro de 1988 a julho de 1992, sendo uma das 

professoras fundadoras da Escola Heloisa e uma das criadoras da Escola de Estadual de 

Ensino Médio. O nome oficial com o devido desligamento da Escola Estadual de Ensino 

Fundamental Heloisa Louzada, se deu no dia 22 de outubro de 1993, com a publicação no 

Diário Oficial, a portaria nº 01324 de 13/10/1993, da Secretaria da Educação, que denomina a 

Escola de 2º grau, que funciona em anexo a Escola Heloisa como: Colégio Estadual de Ensino 

Médio Candida Corina Taborda Alves. 

 

2. Espaço físico e Acomodações 

A Escola CCTA, passou oficialmente a ser uma nova Escola, desvinculada em parte, 

da Escola Heloisa Louzada no ano de 1993, porém seu espaço físico até hoje é dividido por 

ambas. Se olharmos a estrutura externa predial fica difícil de distinguir uma escola da outra. 

Começando pelo portão de entrada, que é o mesmo. As salas não são dividas de maneira 

adequada, de forma a delimitar claramente qual sala pertence a cada escola. Elas são dividas 

conforme a necessidade e o número de alunos. Um exemplo seriam as divisões das salas das 

três turmas de primeiro ano, turmas estas pertencentes à Escola CCTA, as quais se encontram 

no mesmo corredor onde estão localizadas às turmas de 6º ano pertencentes à Escola Heloisa 

Louzada. Os banheiros são compartilhados pelas duas escolas, inclusive o banheiro dos 

professores. O refeitório e a cozinha também são compartilhados. O laboratório de 

informática é excelente e fica a disposição de todos, é bem equipado, porém os computadores 

possuem o sistema operacional Linux, e grande maioria dos professores não sabem utilizá-lo 

além de não possuírem interesse em compreender o sistema operacional dos computadores do 

laboratório de informática. 

 



8 
 

 

 

Imagens 2,3 e 4 

Fonte: Laura Mello 

A Biblioteca juntamente com a sala de vídeo pertence à escola Heloisa é 

esporadicamente utilizada pelo Candida, porém o acervo de livros de Ensino Médio é 

precário. Há na Escola CCTA uma pequena sala onde os livros recebidos do governo são 

guardados, para que os alunos possam utilizá-los juntamente com seus professores em sala de 

aula. Há duas quadras esportivas no pátio da escola uma coberta e outra não, que também são 

compartilhadas por ambas as escolas.  
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Imagens 5, 6 e 7 

Fonte: Laura Mello e Bianca Larrea 

A estrutura física da Escola não dispõe de uma cantina, fazendo com que os alunos 

que possuem interesse em comprar seu lanche durante o intervalo se desloquem até o 

comércio mais próximo, o Mini Mercado do Taka. A escola, não dispõe de um laboratório de 

Ciências, nem mesmo de um espaço adequado para que este possa vir a existir. Um local 

dentro das dependências da escola que está precisando de atenção é a estrutura de um antigo 

Rancho Crioulo, pois se encontra em más condições representando perigo aos estudantes e as 

pessoas que se aproximam do local, podendo vir a desmoronar. Este local que antes servia 

para cultuar as tradições do nosso estado passou a ser utilizado para namorar, sendo que na 

maioria das vezes é frequentado por vândalos, que são usuários de drogas. Indivíduos estes 

que dia após dia comprometem a estrutura física da escola quebrando iluminações, e vidrarias 

de portas e janelas do prédio, além de pixarem algumas paredes. 

No mês de maio este mesmo rancho que antes servia apenas para livre uso de 

vândalos, ou pessoas que se aproximavam do local para usar drogas, foi destruído no intuito 

de terminar com estas situações que tornavam o local desagradável. No entanto a segurança 

da escola a noite é comprometida. Como os portões do pátio ficam abertos constantemente é 

complicado saber quem está aos arredores do prédio.  

Atualmente a Escola conta com seis salas de aula, que acomodam 340 alunos, 

divididos nos turnos matutino, vespertino e noturno, sendo cinco turmas de 1º ano, três turmas 

de 2º ano e três turmas de 3º ano.  

Os 340 alunos matriculados regulares, a maioria deles são moradores dos arredores da 

escola, e outros são moradores do interior do município, que recebem transporte da SMEC 

para irem até a escola. 

O quadro de funcionários é composto por 24 professores, distribuídos entre direção, 

supervisão e regentes de classe e seis funcionários divididos entre secretaria, limpeza e 

alimentação, dados estes obtidos através de informações cedidas pela secretaria da Escola e 

sua Direção.  

Não encontramos na página da Secretaria Estadual de Educação maiores informações 

sobre a escola, apenas constam informações básicas, que foram atualizadas há pouco mais de 
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um mês, pois até então as atualizações que contavam eram de 2011. Já no site do Qedu (é um 

portal no qual o público irá encontrar informações sobre a qualidade do aprendizado em cada 

escola, município e estado do Brasil.), em pesquisa divulgada em 2013 aparecem alguns 

dados negativos que se repetem ainda este ano, como por exemplo, em relação à 

acessibilidade, a falta de uma biblioteca e também de um laboratório de ciências, bem como a 

melhoria das quadras de esporte. 

3. Apresentação dos integrantes da escola 

Direção: Maria Luisa Almeida Miranda 

Vice-direção: Cleonice Frantz Zanini e Ivanir Lorena Moura Giacomini  

Supervisão: Ana Ceci Machado Leon 

Orientação: Denise Porto Costeira 

Secretaria: Cíntia Tiburski Souza e Luciana Moreira Piemolini  

Setor de pessoal: Cíntia Tiburski  Souza 

Serviços gerais: Cinara Valentina Marques, Graziela Leal Camponogara, Jussara 

Colina de Souza, Lucia de Fátima Silveira Padilha. 

Professores:  

Área Química e/ou Física: 

Alexandrina Peres Simões  

Laura Freire Mello  

 

Área Biologia: 

Areane Garim de Brum  

Silvia Tusi Garcia 

 

Área Português e/ou Inglês e/ou Espanhol: 

Gislaine Gularte Rodrigues  

Iolanda Inês Comin Londero  

Simone Silva Alves  

Cinara de Fatima Darui Casarin 

Angela da Silva Freire  
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Área História e/ou Geografia: 

Crisciane Berenice Santos Silva  

Darlene Moreira Rola  

Fernando Ribas da Chagas Junior  

 

Área Matemática: 

Lisianne Pires Martins Fonseca  

 

Área Educação Física: 

Mariliza Machado de Leon  

 

Área Artes 

Sandra Denise Garcez de Garcez  

 

4. Integrantes do CPM da Escola 

DECRETO Nº 42.411, de 29 de agosto 2003. 

Aprova Estatuto Padrão para os Círculos de Pais e Mestres de escolas públicas 

estaduais e dá outras providências. 

O Círculo de Pais e Mestres tem como finalidade integrar família, escola e 

comunidade com intuito de unir esforços para a realização dos objetivos que a escola se 

propõe, destacando-se o desenvolvimento integral dos seus alunos nos aspectos físicos, 

psicológicos e intelectuais assim como sua formação cidadã, mediante atitudes de 

responsabilidade, de solidariedade, de postura crítica e ética, de autonomia e de respeito à 

vida. 

 O CPM acredita na importância da participação da família na escola e se propõe a 

motivar esta consciência promovendo atividades para integração da comunidade escolar e 

estreitando as relações entre pais e professores.  

Considera-se ainda funções do CPM, apresentar sugestões para a prática escolar, 

colaborar com as demais instituições da escola, participar da elaboração do projeto político 

pedagógico e cooperar no aperfeiçoamento do corpo docente e das condições físicas e 

materiais da escola através de projetos e/ou eventos específicos. 
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São integrantes do quadro social do CPM os professores e a diretoria da escola e os 

pais ou responsáveis dos alunos devidamente matriculados. 

 

Presidente: Carmem Eloína Inácio Lourensi 

Vice-Presidente: Edelcides Xavier Oliveira 

1º Secretário: Liliam Mara Duarte Zanoletti 

2º Secretário: Laura Freire Mello 

1º Tesoureiro: Julieta Leite Dias 

2º Tesoureiro: Sinara de Fátima Darui Casarin 

Conselho fiscal: Ivanir Lorena Moura Giacomoni, Lorelei de Fátima Farias Machado, 

Cleonir Pedrezzi da Costa  

 

5. Regimento Escolar 

O regimento escolar é um conjunto de regras que norteiam e regulam a estrutura e o 

funcionamento escolar, além de definir a organização administrativa, didática, pedagógica, 

disciplinar e estabelecer direitos e deveres de todos que convivem no ambiente. 

É o Regimento Escolar, o legitimador e legalizador dos atos escolares, consoante 

legislação vigente. É o resultado do pacto celebrado entre todos que fazem a escola, visando a 

normatização das relações, direitos e deveres. 

 O regimento escolar serve para fortalecer a autonomia da escola numa perspectiva 

democrática, além de assegurar os princípios filosóficos e político-pedagógicos que norteiam 

a prática educativa escolar, garantindo-lhe as suas especificidades pedagógicas e 

administrativas. 

 

5.1 Regimento do Colégio CCTA 

Objetivos da escola – Desenvolver o senso crítico no educando, possibilitando-lhe a 

análise da realidade e tornando-o capaz de agir e interagir no meio em que vive como cidadão 

responsável, para uma sociedade mais justa, humana e democrática. 

Proporcionar a formação para a vida e para a convivência, no exercício cotidiano dos 

Direitos Humanos como forma de vida e organização social, política econômica e cultural. 
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6. O que é o Projeto Politico Pedagógico – PPP 

Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. O 

conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma e vida 

ao chamado projeto político-pedagógico - o famoso PPP. Se você prestar atenção, as próprias 

palavras que compõem o nome do documento dizem muito sobre ele: 

 

É projeto porque reúne propostas de ação concreta a executar durante determinado 

período de tempo. 

É político por considerar a escola como um espaço de formação de cidadãos 

conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, 

modificando os rumos que ela vai seguir. 

É pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos 

necessários ao processo de ensino e aprendizagem. 

O documento foi realizado com a participação de toda a Comunidade Escolar. 

Contempla as diretrizes e parâmetros da Ação Educativa da Escola, durante o triênio 

2012/2015. 

6.1 O que propõe o PPP do Colégio CCTA 

O PPP se propõe a analisar acompanhar, repensar, avaliar e reavaliar as iniciativas, 

estratégias e atividades, programar ações e projetos para que, com intervenções acertadas, 

sejam alcançadas as metas previstas, a melhoria qualitativa e quantitativa do processo 

educativo. 

A nossa escola, apesar das dificuldades de recursos humanos e também conhecedora 

da importância da participação da comunidade escolar neste processo, procurou envolver 

todos os segmentos, a fim de estudar e debater as diretrizes da lei de Diretrizes e Bases do 

novo currículo do ensino médio politécnico, para fundamentar e estruturar este plano. 

Quanto ao segmento de pais, deve ser mencionada a dificuldade de reuni-los para 

sanarmos essa situação resolvemos elaborar questões simples concernentes à escola a fim de 

assegurarmos maior participação da família na tomada de decisões. 

Utilização de uma metodologia que desafia e incentiva o educando a construir seus 

conhecimentos a partir do meio e da realidade onde vive, inspirado na fé e nos valores 
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perenes, exige constante atualização e aperfeiçoamento técnico de toda a equipe de trabalho 

da escola. 

Avaliação como um processo contínuo de acompanhamento do aluno, que visa 

diagnosticar os avanços e limites inerentes à aprendizagem a fim de reorientar a ação 

pedagógica em vista da consecução dos objetivos propostos. 

 

6.2 Prioridades do PPP no Colégio CCTA 

 Criar alternativas de conscientização e motivação, resgatando o interesse do 

aluno na Escola; 

 Elaboração de projetos vivenciais; 

 Evitar a evasão e diminuir a repetência; 

 Dinamizar o trabalho do Conselho Escolar, Grêmio estudantil, objetivando a 

integração e aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem; 

 Prover a Escola, junto a CRE, de recursos humanos para o atendimento 

priorizando alunos e sala de aula; 

 Prover mecanismos de atualização de verbas conforme a demanda; 

 Prover a Escola de professores habilitados para atenderem e proporcionarem o 

desenvolvimento integral do aluno (teórico-prático). 

 

7. Como o Colégio é visto por alunos e funcionários  

7.1 Como é vista pela Direção 

Em conversa com a Diretora de escola Maria Luisa, ela destacou como ponto positivo 

da escola sua organização, seu funcionamento, o cumprimento dos prazos, professores 

extremamente comprometidos e responsáveis, empenhados em executar da melhor forma a 

reestruturação do Ensino Médio, inovando suas metodologias possibilitando novas formas de 

aprendizado aos alunos. 

Um ponto negativo é o espaço físico que segundo ela é um dos maiores problemas que 

a escola enfrenta no turno da tarde, quando há o contra turno com as turmas da manhã, e não 

há uma disponibilidade de salas. 
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7.2 Como é vista pelos Professores 

Em relação ao ensino e as metodologias, percebe-se que estes estão desanimados, 

tamanhas são as exigências e as burocracias a serem cumpridas. Muito se pensa em 

desenvolver, mas há muitos empecilhos. Muitos deles até colocam que em breve irão se 

aposentar e já não querem nem mesmo aprender ou vivenciar novas experiências. 

Com a chegada do PIBID, na primeira conversa com o grupo de professores, 

observamos que eles vêem este Projeto como uma inovação que muito irá contribuir com a 

melhoria do ensino na escola. Eles se colocaram totalmente a disposição para nos auxiliar e 

relataram também poder contar com a nossa ajuda. 

Em relação à prática na sala de aula, em observação que acompanhamos, tivemos a 

oportunidade de perceber, que há uma importante preocupação por parte dos docentes em 

preparar os alunos para o campo de trabalho, bem como para o Enem, pois por diversas vezes 

o professor destacava a importância do conteúdo abordado para esta finalidade. Por outro 

lado, os alunos também se mostraram interessados em aprender e interagir de forma amistosa 

com o professor. 

7.3 Como é vista pelos Funcionários 

Relatando os pontos positivos, os funcionários em sua totalidade destacam que a 

escola é um bom local para trabalhar, o atendimento aos alunos é bem agradável, pois em sua 

maioria são bem educados. Ao serem questionados pelos pontos negativos eles colocam que 

poderia haver mais coleguismo por parte da Direção, pois por vezes eles não se sentem a 

vontade para dirigirem-se a estes. Havendo certa exigência para que a faxina seja feita, mas 

não há uma exigência para que ela seja mantida por parte dos alunos.  

7.4 Como é vista pela Comunidade 

Em contato com a comunidade, foi destacado que a escola beneficia seus arredores 

com a movimentação de muitos jovens. Segundo um comerciante vizinho da escola, 

antigamente havia muitas brigas, inclusive de meninas, hoje a realidade é outra, é tudo bem 

mais tranquilo. Porém uma questão que ainda inspira cuidados é o turno da noite, que em 

função da pouca iluminação, atrai alguns vândalos e usuários de drogas. 
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7.5 Como é vista pelos Alunos 

Para conseguir extrair o máximo de informação dos alunos, nosso primeiro contato foi 

com os alunos do turno da tarde (que coincidia com os horários do PIBID). Primeiro 

utilizamos um questionário com algumas perguntas induzidas e outras livres. Além do 

questionário tivemos contato com os estudantes através de conversas, onde eles se sentiram a 

vontade para falar sobre o que viam e sentiam que deveria melhorar na Escola, a maioria nos 

respondeu que preferem à hora da merenda e que ela deveria ter repetições. Quanto ao que 

deveria melhorar na escola, nos disseram que sentem falta de um laboratório de ciências para 

realizar algumas práticas e contextualizar melhor alguns conteúdos que por eles são mais 

difíceis de compreender apenas na teoria, sem exemplos de sua vivência.  

8. Questionário aplicado aos alunos 

Foram feitas 10 perguntas, a 81 alunos das turmas de 1º ano do turno vespertino. Veja 

a pesquisa e suas respostas abaixo: 

1. Você conhece a história da Escola Candida? 

 

Sim: 12,3% 

Não: 87,7% 

 

 
2. Você sabe por que a Escola se chama Candida Corina Taborda Alves? 

Sim: 34,6% 

Não: 65,4% 

sim não
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3. Você está contente com sua escola? 

Sim: 76%  

Não: 24% 

 

 
 

4. Você gosta de participar das atividades propostas pela Escola? 

Sim: 70% 

Não: 30% 

 

 
 

5. Você acha importante a Escola ter um Grêmio Estudantil?  

Sim: 72% 

Não: 28% 

 

sim

não

sim

não

sim

não
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6. Conforme sua opinião enumere as necessidades conforme o grau de urgência. 

Cantina: 42,3%  

Laboratório de Informática: 24,7%  

Laboratório Ciências: 19% 

 Espaço para Artes: 8,7%  

Biblioteca: 5,3% 

 

 
 

 

7. Qual tipo de atividade você mais se identifica? 

Música: 38%  

Dança: 26%  

Esporte: 20%  

Teatro: 10%  

Informática: 6% 

sim

não

Cantina

L.Ciências

L.Informática

Sala para Artes

Biblioteca
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8. Qual o tipo musical você mais se identifica? 

Funk: 29,7% 

 Reggae: 18,5  

Rap: 16%  

Sertanejo: 10%  

Rock: 7,4% 

 Gaúcha: 3,7%  

Samba: 3,7%  

Outros: 11% 

 

 
 

As perguntas 9 e 10 eram pessoais porém ainda assim conseguimos contabilizar 

algumas respostas. 

9.  O que você mais gosta de fazer nas horas vagas? 

Internet: 34,5%  

Ouvir Música: 13,6% 

 Estudar: 7,04%  

Dormir: 9,9%  

Games: 11,11%  

Música

Dança

Esportes

Teatro

Informática

Música

Dança

Esportes

Teatro

Informática
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Esportes: 2,5%  

Observar o Tráfico: 1,23%  

Não responderam: 20,1% 

 

 
 

10. Você tem alguma ideia para melhorar o funcionamento da Escola. Conte-nos, 

poderemos ajudá-los. 

Investir em um espaço para as aulas de Ciências:  5 alunos 

Melhorar os ventiladores e espaço para lazer:  2 alunos 

Melhorar o espaço para prática de esportes:  10 alunos 

Construir rampas de acesso:  1 aluno. 

Não responderam: 63 alunos. 

 

 
 

Como podemos ver nos gráficos acima todos esses dados foram obtidos através da 

participação dos alunos dos 1º
s 
anos, aproximadamente 90% dos alunos questionados não tem 

conhecimento sobre a história da Escola, e quase metade deles também não sabe da origem do 

sair

estudar

dormir

ouvir música

games

esportes

obs. Tráfico

não resp.

Investir em um espaço para
as aulas de Ciências

Melhorar os ventiladores e
espaço para lazer

Melhorar o espaço para
prática de esportes

Construir rampas de acesso

Não responderam
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nome da escola. Isto comprova que a história da escola e a origem de seu nome não vêm a ser 

divulgado para que todos a conheçam. 

Quanto à satisfação mais de 75% dos estudantes estão satisfeitos com a escola onde 

estudam. Na parte da estrutura física o que mais os alunos sentem necessidade é de uma 

cantina onde possam comprar lanche na hora do intervalo sem ter que pedir para ir ate o 

comercio mais próximo da escola. Dentre as atividades que os alunos mais se identificam esta 

principalmente a música, onde a mais votada foi o estilo musical funk. 

Percebe-se que os alunos desta escola tem preferência por estarem envolvidos em mais 

atividades diferenciadas, como nas sugestões citadas no ultimo gráfico em investir nos 

laboratórios de ciências onde eles possam ter aulas praticas e também o melhoramento das 

quadras esportivas para recreamento nas horas vagas. 

 

9. Conclusão 

 

Neste trabalho apresentaram-se as etapas de construção do dossiê sócio antropológico 

do Colégio Estadual de Ensino Médio Candida Corina Taborda Alves, que perpassaram por 

uma pesquisa quantitativa, de caráter metodológico sócio antropológico, utilizaram-se como 

técnicas de investigação entrevistas realizadas na comunidade escolar e seu entorno, 

observações em sala de aula, durante o horário de recreação e diálogos informais com os 

estudantes, entre outros.  

Em função da precariedade dos espaços físicos para o desenvolvimento de práticas e 

experimentos, o PIBID servirá de apoio aos professores de Ciências, através do Clube de 

Ciências, pensado para suprir essas necessidades onde serão confeccionados materiais de 

baixo custo pelos pibidianos, através do quais serão desenvolvidas oficinas e práticas 

diferenciadas.  

Como o colégio possui um amplo espaço externo serão utilizadas algumas áreas 

arborizadas para o desenvolvimento de atividades ao ar livre, como: a construção de um 

relógio biológico, realização de gincanas educativas, entre outras.  

Para o laboratório de informática ser revitalizado, serão desenvolvidas oficinas com 

técnicos em informática os quais trabalharão a utilização do sistema operacional Linux 

juntamente com a comunidade escolar.  
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Suprindo a carência de complementação bibliográfica dos estudantes pelo fato do 

colégio não ter biblioteca, será realizada uma campanha de doação de livros didáticos e 

revistas educativas.  

Os entrecruzamentos de diferentes perspectivas fizeram com que o dossiê se tornasse 

um trabalho sólido através das pesquisas realizadas para construí-lo. Percebe-se com este 

trabalho que o dossiê é um instrumento rico de pesquisa por permitir o resgate da história da 

escola, conhecer a realidade da comunidade escolar e seu entorno, sendo um registro 

formalizado e sistemático que ficará disponível no colégio, bem como na biblioteca 

municipal. 

Ao reconhecer a complexidade do colégio e das práticas que nela se desenvolvem 

cotidianamente, nos tornamos aptos a exercer influências na formação o no desenvolvimento 

dos alunos, atuando como agentes transformadores da realidade escolar na busca de uma 

prática educativa, crítica e afetiva visando um ensino de qualidade. 
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Anexo 1: Ata nº 01/91 
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Anexo  2: Ata nº 02/93 
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Anexo 3: Planta do colégio 

 


