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COMO RESOLVEMOS NOSSOS
PROBLEMAS

Regras combinadas pelos alunos do 7º ano na assembleia de classe

por Ezequiel de Sousa Mendes¹
Nós do 7º ano estamos fazendo assembleia toda sexta-feira. Nós
resolvemos alguns problemas. Eu acho interessante a assembleia
porque os alunos se reúnem com o professor e nós resolvemos os
problemas juntos. Já resolvemos não ficar na porta mais sentados,
também resolvemos respeitar as partes íntimas dos colegas.
Na assembleia quase todos dão opiniões, depois os colegas
votam na sugestão que acham melhor. Alguns dizem que estamos
perdendo tempo, mas eu acho que não, porque se tem alguma coisa
que eu critico, eu e meus colegas temos que resolver.
Quando o professor Cláudio e a diretora tiveram, essa ideia eu
gostei. Mas tem alguns professores que dizem que a assembleia não
está servindo de nada, mas eu acho que está, porque tem alguns
alunos melhorando.
_______________
¹Aluno do 7º ano, do Ensino Fundamental da Escola Joaquim Barreto Lima .
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EDITORIAL
Este jornal é uma produção dos
cursistas da célula 05 do Curso
Formação cidadã: Currículo e
transversalidade
da
Universidade Federal do Ceará –
UFC. Ele será apresentado para
os demais companheiros de
curso. Nosso objetivo é divulgar
o projeto: Assembleia escolar,
realizado por uma das cursistas
dessa célula na Escola Joaquim
Barreto Lima, no distrito de
Jaibaras, da cidade de Sobral .
O projeto tem como objetivo
Formar cidadãos e cidadãs
críticos,
autônomos,
conscientes de seu papel
político e social na construção
de uma vida mais justa e feliz
para cada um e para todos os
membros da sociedade em que
vivem. Entendemos que uma
forma de formar cidadãos
críticos é através do diálogo.
Por isso realizamos assembleias
de classe semanalmente com
nossos alunos e alunas, onde
eles podem discutir e resolver
seus
problemas
democraticamente por meio do
diálogo.

Cursistas da célula 05
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ASSEMBLÉIA DE CLASSE MELHORA A APRENDIZAGEM E
MUDA O COMPORTAMENTO DA TURMA
Por Claudio Vasconcelos Bessa¹

Quando a diretora me falou da
assembleia, eu logo fiquei animado com o
projeto, ela me forneceu subsídios no início que
logo fui pegando gosto por ser o intermediador
da turma. No começo tive um pouco de
dificuldade, pois todos queriam falar ao mesmo
tempo, e tinham impaciência de esperar a sua
vez de se pronunciar. Tive que, no começo,
impor regras que não fosse do projeto para eles
poderem entrar no “clima” da assembleia e
também evitar acusações diretamente aos
colegas, pois uma das regras do projeto é não
acusar seu colega de sala, e sim deixar que ele se
“toque” que a crítica é para ele.
Professor coordenando a assembleia de classe no 7º ano

A parte mais interessante da assembleia é
a participação dos alunos, pois até os tímidos se
pronunciam e dão suas opiniões sobre algum fato que aconteceu na sala ou uma falta de respeito que lhe
incomoda, além do que, os conflitos são resolvidos por eles mesmos de modo que não ultrapassem os
limites da escola. No momento das discussões em pauta eles colocam suas sugestões e estas são votadas
democraticamente. Geralmente vence a sugestão que melhor resolve o problema. Em minha opinião de
iniciante, sei que o projeto não vai mudar os meninos e meninas da noite para o dia, mas já notei
mudanças bem significativas, pois alguns pequenos conflitos que ocorriam na sala foram totalmente
abolidos, algumas brincadeiras de mau gosto foram aos poucos parando. É claro, não comentando
somente os pontos positivos, tem alguns combinados que eles não cumprem, precisamos estar direto
lembrando do acordo firmado por eles mesmos.
Percebendo, a opinião deles, notei que para alguns a assembleia é bem importante, participam do
começo ao fim, no entanto para a minoria é só para enrolar mais uma aula, e fica brincando e não presta
atenção no que está sendo discutido. Quando falo a minoria, é minoria mesmo, ou seja, uns quatro alunos
que ficam dispersos na hora da assembleia e acabam atrapalhando o andamento do projeto. Queria ter
iniciado há mais tempo esse projeto na turma. No entanto, houve alguns empecilhos para isso. Acho que
todo professor deveria tentar incluir a assembleia em suas aulas, até porque os alunos se sentem
importantes e notam que suas opiniões estão sendo ouvidas pelo professor e colegas de classe. Aos
poucos a gente ver as mudanças na turma, pois a turma que iniciei era uma das mais bagunceiras da
escola e hoje consigo dar minhas aulas de um modo que eles aprendam e acredito que é fruto das
assembleias.
Na pauta da assembleia colocamos as criticas, ou seja, os conflitos ocorridos na sala, mas também
colocamos as coisas boas que acontecem na turma, notamos que eles acham no meio dos conflitos algo de
bom que ocorre na sala. Percebi que muitos criticam um determinado professor, mas na felicitação tem
alunos parabenizando-o por suas boas aulas. Você que está dentro fica até suspeito de falar, mas é só
participando e vendo o projeto funcionando e dando resultados para acreditar na evolução desses
alunos, que tem a consciência (não todos) do que tem que ser cumprido e resolvido por eles mesmos.
Espero no próximo ano poder dar continuidade com o projeto na mesma turma ou então recomeçar em
outra turma que não teve oportunidade de conhecer o projeto.
¹ Professor do Ensino Fundamental da

Escola Joaquim Barreto Lima e graduando em História pelo INTA
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A ASSEMBLÉIA DE
CLASSE NO 7º ANO
por

Marília Dias Amorim¹

A assembleia de classe é uma
coisa muito importante para uma
sala de aula, por que os alunos
discutem problemas que existem
na sala. Como, por exemplo,
quando um aluno é mal educado
a gente escreve na pauta e depois
todos os alunos sentam com o
professor e a diretora e
começamos a discutir o assunto.
E tem duas coisas que a gente
discute: felicitações e críticas.
Cada lado da pauta a gente
escreve o que queremos felicitar
e o que queremos criticar.
Acho a assembleia muito legal, e
interessante para uma sala de
aula, acho também que a todas as
salas podem fazer assembleia
para melhorar a aula. Que todo
mundo pode perceber que a sala
mal educada e bagunceira pode
se tornar numa sala comportada
e educada com a ajuda da
assembleia.

A educação de Sobral é noticia na Revista ISTO É com o tema:

DINHEIRO NÃO GARANTE EDUCAÇÃO

A

reportagem faz uma comparação do resultado do Ideb entre
uma cidade da Grande São Paulo Barueri e uma cidade do
sertão cearense Sobral “... A nota do Ideb, de 6,6, faz Sobral
cumprir mais de dez anos antes a meta do Ministério da Educação
(MEC) – de até 2022 atingir média acima de seis no Ideb.”
E mostra que apesar da diferença de recursos investidos na educação
pode-se ter uma educação de qualidade. “ O mais impressionante é
que a cidade cearense subiu de patamar sem mexer no orçamento:
pouco mais R$ 60 milhões para 35 mil alunos – em Barueri, são mais
de R$ 500 milhões para 60 mil. Além do recurso controlado, a cidade
cearense tem à frente o desafio de reverter décadas de falta de
investimento na educação...”.
A reportagem traz também um quadro mostrando como a cidade de
Sobral conseguiu produzir bons resultados na educação e outro que
faz uma comparação entre Orçamento X ensino das cidades de Sobral
no Ceará e Barueri em São Paulo.(leia o quadro abaixo)
Depois dessa lição de educação as cidades serão estudadas pelo
Observatório da Educação da Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes), que tentará entender o porquê da
discrepância dos resultados.
Fonte: ISTO É nº 2194 de 30 nov/2011

_______________
¹Aluna do 7º ano, do Ensino Fundamental da
Escola Joaquim Barreto Lima.

Pauta da assembleia de classe do 6º ano da Esc. Joaquim Barreto Lima
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COMO É A ASSEMBLÉIA NA MINHA
SALA

OS RESULTADOS
DA ASSEMBLEIA
por Stefânia de Mesquita
Pereira¹

Alunos da Escola Joaquim Barreto Lima participando da assembleia de classe

por Matheus Pereira Sousa¹
A assembléia no 7º ano é legal, é boa e já está mudando muita
coisa como, por exemplo: problemas de chinela que sumiam, as
pessoas que ficam na porta da sala, os apelidos já estão parando um
pouco, mas em minha opinião muitos alunos ainda não entraram no
ritmo da assembléia. Como, por exemplo, eles não levantam a mão
para falar e estão atropelando os outros alunos que estão falando, isso
até fica mal porque outras professores falam que a assembléia não
está mudando nada no 7º ano, e dizem que nós só fazemos a
assembléia para perder a aula.
Mas além de tudo isso, eu acho que a assembleia está sim
mudando a minha sala, essa é a minha opinião.
____________
¹Aluno do 7º ano, do Ensino Fundamental da Escola Joaquim Barreto Lima.

EXPEDIENTE
CELULA 5: AS MENINAS SUPERPODEROSAS
COORDENADORAS DO JORNAL:

FRANCISCA EURISMAR SILVA RIBEIRO
MÍSIA LOPES CAPISTRANO
DIAGRAMADORAS
MARIA KÉILA ARAUJO
MARIA AURENI DE PAULO ANDRADE
REDATORAS
ROSÁLIA XIMENES ARAGÃO
FRANCISCA JOELMA XAVIER DE
OLIVEIRA

A assembleia de classe é uma
das melhores coisas que já
aconteceu dentro da Escola
Joaquim Barreto Lima, pois ela
mostrou um lado que muitos
não conheciam: um lado de
sinceridade, de disciplina, de
educação, sem falar que ela
resolve vários problemas da
nossa sala e da escola, antes da
assembleia havia muitas brigas e
desentendimentos com colegas,
muito barulho que sempre
atrapalhava as aulas dos
professores
na
hora
da
explicação. Agora tudo isso está
acabando, claro que não vai ser
de uma hora para outra, mas de
pouquinho
em
pouquinho
estamos
chegando
onde
queremos.
No começo achava a
assembleia uma perca de tempo,
pois muitos dos meus colegas
não cumpriam com o que era
combinado, mas decidimos
continuar tentando, e agora eu
posso ver que não é uma perca
de
tempo,
pois
muitos
problemas já foram resolvidos e
hoje não abro mais minha boca
para falar que a assembleia é
uma perca de tempo.
A assembleia foi iniciada
no 7º ano e hoje ela resolve os
problemas também do 6º, 8º, 9º,
eu acho isso maravilhoso.
_________________
¹Aluna do 7º ano, do Ensino Fundamental da
Escola Joaquim Barreto Lima.

