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Apresentação 

 

Acredito que a avaliação é a parte integrante do processo de formação, no 

PIBID DIVERSIDADE uma vez que possibilita diagnosticar questões relevantes 

sobre a realidade de um município rural, comparar os resultados alcançados, 

considerando os objetivos propostos e identificar mudanças de percurso 

eventualmente necessárias. Todas as atividades realizadas são para que se 

possam diagnosticar as dificuldades que existem entre a escola e seu entorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Relatório de Atividades 

 

1- Conversa com a Coordenadora Pedagógica 

 

Na segunda semana de outubro de 2014, eu Priscila Camargo 

Brambila compareci até a Escola de Educação Basica Cecília Vivan para 

conversar com os professores e alunos, escolhi está instituição de ensino, 

devido ter apenas as séries finais do ensino fundamental e ensino médio, pois 

o curso Educação do Campo é para lecionar nessas séries. Chegando ao 

colégio tive no primeiro momento uma conversa com acoordenadora 

pedagógica Jane Pasin Ribeiro, onde a questionei quais os principais 

problemas que a escola enfrenta em relação á comunidade.A coordenadora 

disse que as maiores dificuldades eram na participação efetiva dos pais na 

educação dos filhos, existem também muitos casos de violência física e moral, 

e a escola tenta intervir, pois principalmente nesses casos se tem um prejuízo 

incalculável para o educando, nãosó no aspecto educacional mais também no 

aspecto social,mais mesmo assim os pais na sua grande maioria das vezes 

estão se assentando e raramente comparecem no colégio. Outra forma de 

violência que esta decorrendo cada dia mais no município e dos alunos com 



osprofessores principalmente de forma verbal, sendo que estes afirmam que 

vai para á escola por serem obrigados. Então me deparei com um dos 

principais questionamentos, se a equipe pedagógica não deveria achar uma 

maneira de ensinar buscando com que os alunos sentissem vontade de ir á 

escola, prazer em estudar, afirmo que muitas vezes eles não veem sentido, 

pois não existe nenhuma relação entre o conhecimento que é se passado e a 

realidade que as pessoas estão inseridas, quando afirmei isto ela comentou 

comigo que está tentando se mudar isso, onde toda segunda-feira após a aula 

todos os professores se reúnem para uma reunião de como está se passando 

os conhecimentos aos alunos e o que esta funcionando e o que não esta. 

 

 

2- Participação na reunião com os professores 

 

No dia 20 de outubro de 2014, logo após a aula fui até a escola, 

onde participei da reunião pedagógica do Ensino Médio Inovador, sendo 

que este possui vários projetos interdisciplinares, indaguei os 

professores quais eram os projetos e se eles tinham relação com a 

realidade do município, muitos dos projetos não possuem, porém são 

muito interessante em que os alunos conheceram outros sujeitos até 

mesmo do campo, quilombolas, sem-terra sendo estes lutadores pelo 

campo, relação com o município de Salto Veloso por ser um município 

do campo. Questionei o que acreditam que sejam problemas atuais do 

município o que corresponde á escola. A professora de Sociologia disse 

que um dos grandes problemas no município e não ter investimento 

diretamente ao jovem, este não possui nenhuma área de lazer 

apropriada para aproveitar final de semana, sendo que observei isso 

quando nos finais de semana a diversão dos jovens é ir para centro ligar 

o som e ficar escutando e bebendo, o município não possui eventos 

culturais, locais de lazer, e ela acredita que devido a isso muitos dos 

jovens escolhem sair do município e os jovens do campo a única 

diversão destes muitas vezes é jogar bola e as meninas ficar em casa 



na frente do computador ou descer para a cidade e ir para á praça 

também. Um dos assuntos abordados também é a violência tanto dentro 

da escola como fora, os alunos não possuem mais respeito pelo 

professor e nem pela sociedade, sendo constatado pelo delegado que 

as maiores incidências de violência e roubos no município feito por 

jovens. Os professores apontam como maiores problemas a falta de 

área de lazer para o jovem principalmente e a violência.  Acredito que a 

criação de projetos interdisciplinares que não fiquem só na escola que 

se a comunidade também participe ajude para que isso mude, além de o 

poder público também intervir. 

 

 

3- Conversa com os alunos 

 

No dia 24 de outubro de 2014, na parte da tarde fui até o colégio 

para ter a conversa com os alunos em que foram chamados os alunos 

do Ensino Médio Inovador, primeiramente contei como foi minha 

experiência em Florianópolis, então abordei o assunto quais são as 

problemáticas que Salto Veloso tem em relação á escola e seu entorno. 

A aluna Carla Milani da 3° do Ensino Médio, disse que ela acredita que 

um dos maiores problemas do município é a falta de espaço de lazer e 

cultura, principalmente para os jovens, em que muitos concordaram com 

esse problema.  

 Depois uma aluna do“meio rural”, Tamires de Cezaro, disse que 

no caso dela é não possuir também lazer e principalmente 

apresentações culturais no campo, relacionado á realidade deles, pois 

final de semana ela sempre tem que vir até a cidade, para fazer algo que 

não seja ficar em frente ao computador, mas ela pretende morar no 

município, pelas condições que este dá para você conseguir ir para a 

faculdade. 

 Todos os alunos após uma discussão em que a diretora também 

participou, chegaram ao consenso que os maiores problemas no 

município são a falta de atrações culturais e espaços de lazer, 



principalmente para a juventude e outro problema é a violência que esta 

cada vez mais ascendente. Devido a isso friso muito o papel também da 

escola de proporcionar os projetos interdisciplinares para a comunidade 

também. 

 

 

4- Conversa com alguns moradores 

 

Nos dia 25, conversei com alguns moradores do município uma 

delas foi Neuza Camargo, 42 anos, mora desde que nasceu no 

município, em que questionei quais os principais problemas e 

dificuldades que ela vê que o município possui, ela primeiramente disse 

que um dos grandes problemas é a falta de espaços de lazer para os 

jovens, sendo que estes não têm onde ficar e devido á isso muitas vezes 

ficam no centro bebendo e depois acontecendo muitas discussões e 

brigas, ela coloca também que quando tem que é muito difícil acontecer 

isso, quando acontece alguma festa pros jovens que como a Festa dos 

Anos 60,70 e 80, sendo que é a escola que organiza junto aos alunos, 

alguns jovens vão e conseguem estragar arrumando confusões, além 

também da violência no município que vem crescendo, sendo que ela 

coloca que muitos dos casos de roubos a que acontece são alguns 

jovens que fazem, ela disse também que sente falta de espaços para 

ficar com a família, pois existe o Parque Municipal, mas este se encontra 

meio que abandonado. 

No mesmo dia fui até a casa do senhor Celeste Biscaro, 70 anos 

e há 60 anos reside no município, em que o indaguei com a mesma 

questão quais os principais problemas que ele vê no município, ele 

coloca a questão da violência vinda principalmente dos jovens e a falta 

de consciência das pessoas na questão do lixo, em que coloca: 

“Sempre observo as pessoas, devido morar no centro, e às vezes 

á pessoa passa ao lado da lixeira e não joga o lixo e depois joga 

no chão, jogam também lixo no rio, sendo a água o principal para 



a vida humana, muitas vezes quando chove muito os bueiros 

transbordam devido á falta de consciência em jogar lixo na 

lixeira.” 

Colocou também a falta de lugares para os jovens se divertirem 

que não seja só com a bebida alcoólica na praça e espaços que tenham 

apresentações culturais e espaços de lazer. 

 

 

5- Participação na reunião no STTR 

 

No dia 27 de outubro de 2014, de noite fui até o Sindicato dos 

Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, onde tive uma conversa com o 

presidente Tico Zamboni, em que perguntei quais os principais 

problemas enfrentados atualmente no meio rural, ele disse que 

principalmente á saída dos jovens buscando á cidade pelo motivo do 

campo não possuir as expectativas de vida que o jovem almeja, pois o 

campo não possui faculdade, áreas de cultura e lazer, saúde e como em 

conversa com o vice-prefeito ele disse que não compensa investir com 

isso no campo, pelo motivo de serem muito poucas as pessoas que 

residem nesse espaço e o gasto ser muito maior. O indaguei se ele 

acredita que a escola tem um papel muito importante nessa questão, ele 

afirma que sim, não só a escola, mas poder público também ativo nisso, 

mas a escola criando projetos que faça com que os jovens e a 

comunidade tenha do que participar principalmente nos finais de semana 

e para os do campo e que o poder público promova ações culturais no 

campo também, buscando a relação entre os jovens do campo e os da 

cidade, ocorrendo um entendimento de como é a vida nos dois locais. 

 

 

 

 



6- Conversa com o vice-prefeito  

 

Depois de todas essas problemáticas abordadas resolvi conversar 

com o poder público, devido naquele dia o prefeito estar de folga 

conversei com o vice, então o questionei de por que não existem áreas 

de lazer e cultura para os jovens? Ele disse: 

“Essa é uma questão que estamos tratando na câmara de 

vereadores, existem projetos para serem aprovados relacionados 

a isso, pois á alguns anos atrás existia cinema, clube no município 

que não se tem mais, e estamos tentando resgatar isso.” 

 Questionei também muitas vezes o descaso que acontece com o campo, 

ele falou que devido a arrecadação do município ter diminuído muitas das 

coisas que poderiam ser investidas não puderam acontecer. Acredito que isso 

seja uma desculpa, pois o campo é sempre visto como o precário e por ter 

muito menos pessoas pouco se investe devido á questões políticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Conclusão 

 

Durante este semestre participei de experiências que contribuíram para 

minha formação pessoal, profissional e acadêmica, fazendo com que eu 

conhecesse realmente como é Salto Veloso. Várias foram às expectativas 

criadas em torno do Programa e das atividades que seriam desenvolvidas. 

Através do PIBID DIVERSIDADE, conheci a realidade em que está imersa a 

comunidade onde se vai atuar, tanto para o desenvolvimento de um projeto, 

quanto para nossa futura profissão de educador do campo. Neste aspecto, o 

PIBID tem proporcionado essa aproximação da escola com a universidade.  

Contudo, observamos que é possível modificar a realidade através de 

uma mudança de postura, estabelecendo critérios claros e adequados para um 

ensino mais voltado para a realidade do educando, levando-se em 

consideração sua vivência, interesses e realidade sociocultural. Evidentemente, 

estas proposições não podem perder de vista a qualidade do ensino e o 

desenvolvimento integral da criança.  

Com as atividade realizadas através do PIBID 

DIVERSIDADEproporcionou grandes experiências para o futuro educador do 

campo, e no que diz respeito principalmente a incentivar e promover melhorias 

na qualidade do ensino da educação do campo. 

 

"Um excelente educador não é um ser humano perfeito, mas alguém que tem 

serenidade para se esvaziar e sensibilidade para aprender." 

Augusto Cury 

 

 

 

 

 

 


