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ESTADO DO PARÁ 
MINISTÉRIO PÚBLICO 

CENTRO DE APOIO OPERACIONAL 
GRUPO TECNICO INTERDISCIPLINAR 

PARECER TECNICO N º 17/2015 
 

IDENTIFICAÇÃO 

Protocolo Nº 33155/2015, de 28/07/2015, encaminhado pela Promotora de Justiça Sintia 

Quintanilha B. Maradei, da Promotoria de Justiça de Marapanim. 

OBJETIVO 

Sistematizar dados de ficha de diagnose do Estagio Cidadão, aplicadas na EEEM Nelson 

Rebelo, pela estagiária SUZIANE COELHO DOS SANTOS, lotada na Promotoria de Justiça 

de Marapanim, Polo Administrativo Capanema. 

SISTEMATIZAÇÃO  

Polo Administrativo MP: Capanema 

Município de Marapanim 

1ª ATIVIDADE 

FICHA DE DIAGNOSE 

1) Aluna/ Estagiaria: Suziane Coelho dos Santos 

2) EEEM Nelson Rebelo 

3) Diretora: Raimundo Coelho Pereira 

4) End.: Marapanim Bairro: 12 de Outubro. Telefone: 3723-1522 

5) E-mail: eenelsonrebelo@gmail.com 

 

 Níveis e Modalidades de Ensino ofertadas: 

A escola possui 07 salas de aula, com o total de 

alunos por turno: 

Manhã: 500 (possui 07 turmas) 

Noite: 300 (possui 04 turmas) 

 

 

 Servidores e Funcionários 

Professores – 12 

Coordenador Pedagógico -  01 

Apoio Administrativo – 3 

Serviços de Limpeza – 03 

Ensino 

Fundamental 

(6º ao 9º ano) 

Ensino 

Médio 

Educação De 

Jovens e 

Adultos 

 x  
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Merendeiras – 04 

Agente de Portaria – 03 

Vigias – 02 

 

As problemáticas detectadas na escola através da aplicação das fichas de diagnose 

pelas duas estagiarias foram as seguintes: 

 Aspectos Administrativos (estrutura física, condições de funcionamento, entre 

outros) 

o Algumas salas não possuem ventiladores; 

o Algumas salas não possuem boa iluminação; 

o A escola não possui acessibilidade; 

o A biblioteca não dispõe de profissional habilitado; 

o A escola possui laboratório de informática com 20 computadores, porém não dispões 

de acesso à internet; 

o A escola não possui sala multimídia; 

o A escola não possui auditório e anfiteatro; 

o Nem sempre a merenda é disponibilizada; 

o Faltam utensílios para o consumo de água e merenda; 

 Aspectos Pedagógicos 

o A estagiaria indicou que nem todos os professores da escola possuem formação em 

nível superior; 

o A escola não possui Grêmio Estudantil; 

o A escola não possui sala de atendimento educacional especializado – AEE; 

o Foi indicado que a escola não realiza atividades pedagógicas extraclasse com os 

alunos; 

o Segundo informações coletadas na ficha de diagnose não são realizadas atividades 

de reforço escolar para os alunos que estão com dificuldade de aprendizagem; 

o Foi indicado que não há interação entre a comunidade e a escola; 

o Não são realizadas atividades substitutivas quando falta professor; 

o A escola não realiza capacitação para os seus profissionais. 

 Aspectos financeiros   

o CNPJ Conselho Escolar – 14.531.383/0001-39 

o Vigência do Conselho: NÃO INFORMADO 

o A escola está recebendo recursos da SEDUC – Fundo Rotativo 

o Recebe recursos do Governo Federal – PDDE, Atleta na Escola, Escola do Campo 

e PROEMI 

o A aplicação dos recursos é discutida pelo Conselho Escolar 

o O conselho escolar reúne-se periodicamente 
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o A escola não possui associação de pais e mestres; 

 Ficha de Acompanhamento 

o Presidente do Conselho Escolar: Felipe Duarte Neves 

o A Tesoureira Dijane Pantoja, substitui o Presidente quando necessário 

o Reuniões ocorrem bimestralmente 

o O CE possui 06 Conselheiros Titulares 

o A estagiaria indicou que a última reunião ocorreu no dia 12/02/2015 

o Os assuntos abordados foram: a forma de avaliação, o calendário escolar e os 

projetos escolares. 

 Guia do Aluno Cidadão 

o O conselho escolar está adimplente com a prestação de contas; 

o Atualmente está sendo implantado na escola o Projeto Mundiar e o SISPAE; 

o Segundo a Estagiaria, na ausência de merenda escolar o estabelecimento de ensino 

vende lanche para suprir as situações emergenciais; 

o A maioria das formações profissionais são realizadas sem ônus; 

o O Projeto Político Pedagógico ainda está em fase de construção; 

o Não foram informados os índices de abandono, reprovação e aprovação escolar; 

o As disciplinas que os alunos mais reprovam são: Língua Portuguesa e Matemática; 

o Existe distorção idade-série principalmente no 1º ano do Ensino Médio 

 Redação: Contribuição do Estágio para a formação como Aluno Cidadão 

o Dentre as contribuições apontadas pela estagiaria está a primeira experiência no 

mercado de trabalho, e o despertar de um novo olhar para a realidade, através da 

compreensão das leis. Com relação ao conselho escolar, foi possível perceber, que 

a estagiaria, conseguiu perceber a dinâmica de funcionamento e sua importância no 

âmbito escolar como um espaço de diálogo e democracia. 

 Observações e encaminhamentos 

o Solicitar a ESCOLA e a SEDUC, que providencie a substituição dos ventiladores 

danificados; 

o Solicitar a Escola que providencie a adequada iluminação das salas de aula; 

o Solicitar a Escola que adote as providencias necessárias para que sejam realizadas 

as adaptações tendo em vista a acessibilidade. Ressalta-se que existe programa do 

Governo Federal, PDDE- Acessibilidade, destinado a esta finalidade; 

o Solicitar a SEDUC que providencie a realização de concurso público para a 

disponibilização de profissional com habilitação adequada para atuar na biblioteca; 

o Solicitar a SEDUC e a ESCOLA, que adote as providencias necessárias para o 

acesso à internet; 

o Solicitar a SEDUC e A ESCOLA, que verifique a possibilidade de implantação de 

sala multimídia e um auditório; 



4 
 

o Solicitar a SEDUC que adote as providencias necessárias para regularizar o 

fornecimento de merenda escolar; 

o Solicitar a ESCOLA que preste informações sobre a comercialização de alimentos 

aos alunos quando há falta de merenda escolar; 

o Solicitar a SEDUC, que disponibilize utensílios (Copo, prato, talheres), em número 

suficiente para o atendimento da demanda; 

o Solicitar a ESCOLA que verifique a possibilidade de implantação do Grêmio 

Estudantil junto aos seus alunos; 

o Solicitar a SEDUC que providencie a implantação de sala atendimento educacional 

especializado; 

o Solicitar a ESCOLA que verifique a possibilidade de efetivar estratégias de reforço 

escolar aos educandos com dificuldade de aprendizagem; 

o Solicitar a ESCOLA que providencie atividades substitutivas quando faltar 

professores, para que seja zelado o cumprimento da carga horaria de efetivo 

trabalho em sala de aula; 

o Solicitar a SEDUC e a ESCOLA, sobre a formação dos professores, e se caso esta 

não condiga com o estabelecido pela legislação vigente, que a SEDUC faça as 

devidas adequações; 

o Solicitar a ESCOLA que verifique a possibilidade de inserção de atividades 

pedagógicas extraclasse, tendo em vista a importância das mesmas para o processo 

de ensino-aprendizagem; 

o Solicitar a Escola que busque estratégias para a interação entre a comunidade e a 

escola; 

o Solicitar a escola informações sobre os motivos pelos quais não são realizadas 

capacitações aos seus profissionais, tendo em vista que a estagiaria relatou que não 

são desenvolvidas capacitações para os servidores do local. 

 

 

 
DANIELLY DAMASIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

PEDAGOGA GATI/CAO/MP 
 

 

 

 

 


