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Introdução 

Ambiente 
escolar 

Pluralidade cultural 

Diferentes sujeitos e saberes 

Relação dinâmica 



Diagnóstico sócio-cultural 

Estudantes 
Personagens principais do  

processo ensino aprendizagem 

Interação com o meio: 
Família, comunidade, igreja, escola. 



Qual é o perfil do aluno da  

Escola Básica Municipal Batista Pereira?  



Metodologia 

Análise da ficha de matrícula dos alunos 

           1º ano e 8ª série 

1 - Idade dos alunos 
2 - Naturalidade 
3 - Bairro 
4 - Zona de moradia 
5 - Transporte escolar 
6 - Renda da família 
7 - Bolsa família 
8 - Disparidade de Idade 



Diagnóstico sócio-cultural 

1º ano 8ª série 

24 alunos 30 alunos 

15 meninos 

9 meninas 

20 meninos 

10 meninas 



Naturalidade 

1º ano 8ª série 

24 alunos 30 alunos 

16 de Florianópolis 

Outros: São José (SC) 
Jaraguá do Sul (SC) 
 Itajaí (SC) 
Foz do Iguaçu (PR) 
Ibiporã (PR) 
Porto Alegre (RS) 
Getúlio Vargas (RS). 

19 de Florianópolis 

Outros: São José (SC) 
Imbituba (SC) 
Tubarão (SC) 
Chapecó (SC) 
Nova Erechim (SC) 
Lages (SC) 
Ibiporã (PR) 
Pato Branco (PR) 
Porto Alegre (RS). 



Locais de Residência dos Alunos 



Florianópolis: 

Dividido em 12 distritos administrativos: 

Barra da Lagoa 
Cachoeira do Bom Jesus 
Campeche 
Canasvieiras 
Ingleses do Rio Vermelho 
Lagoa da Conceição  
Pântano do Sul 
Ratones 
Ribeirão da Ilha 
Santo Antônio de Lisboa 
Sede  
São João do Rio Vermelho 



Florianópolis: 

Distrito Sede dividido em 24 bairros: 

Itacorubi, Jardim Atlântico,  
Saco Grande, José Mendes,  
Abraão, Estreito, Pantanal,  
Agronômica, Santa Mônica,  
Saco dos Limões, Canto,  
Monte Cristo, Bom Abrigo,  
Capoeiras, Itaguaçu,  
Costeira do Pirajubaé, Trindade,  
João Paulo, Coqueiros, Balneário, 
Coloninha, Centro, Córrego Grande 
e Monte Verde. 



Distrito Ribeirão da Ilha 

Está dividido em localidades: 

Alto Ribeirão 
Barro Vermelho 
Caiacanga 
Caieira da Barra do Sul 
Carianos 
Costeira do Ribeirão 
Praia de Naufragados 
Praia da Tapera 
Sertão do Peri 



Locais de Residência dos Alunos 

Ribeirão da Ilha 

Distrito de Florianópolis 

Dividido em localidades 

Não é um bairro 

Forma de identificação das pessoas com o lugar onde moram. 



BAIRRO E LOCALIDADE 

BAIRRO 

é mais completo no que se refere a infraestrutura econômica, lazer e política. 

Localidade 

• localidade é um espaço determinado ou limitado por uma povoação. 

• não tem tanta autonomia e não é tão desenvolvido economicamente. 



“O que se percebe é o uso comum do termo bairro para 
designar qualquer uma das localidades do interior da ilha. 

Essa é uma reprodução encontrada também nas falas de 
alguns professores [...] Essa prática, comum dentro e fora da 

sala de aula, é (re)transmitida aos alunos que acabam com 
dificuldades em compreender a cidade no plano da definição 

(política administrativa) vivenciando cidade e município 
apenas em seu plano conceitual (onde o que é cidade vai 

além da sede do município), baseado no plano da experiência 
(o que as pessoas pensam ser a cidade, bem como o 

sentimento de pertencimento), onde para eles tudo é cidade 
e mesmo que não seja bairro a força do uso prevalece.” 

 
 Santiago Siqueira, 2012 



Zona de Moradia 
Zona urbana 

 

I. meio-fio ou calçamento, com canalização de águas 
pluviais;  

II. abastecimento de água;  

III. sistema de esgotos sanitários;  

IV. rede de iluminação pública, com ou sem 
posteamento para distribuição domiciliar;  

V. escola primária ou posto de saúde a uma distância 
máxima de três quilômetros do local considerado. 

Habitação, indústria e comércio 



Zona de Moradia 

Zona rural 

 

Regiões não urbanizáveis ou destinadas à 
limitação do crescimento urbano, utilizadas em 

atividades agropecuárias, agro-industriais, 
extrativismo, silvicultura, e conservação 

ambiental.  

 



Zona de Moradia 

1º ano 8ª série 

24 alunos 30 alunos 

2 alunos identificam-se  
moradores da área rural 

1 aluno identifica-se  
morador da área rural 



- Em Florianópolis poucos locais são considerados como zona 
rural; 
 

- A E.B.M Batista Pereira e as localidades onde a maioria dos 
alunos da pesquisa residem estão situados em áreas 
urbanas; 
 

- O Ribeirão da Ilha tem passado por um processo de 
urbanização muito forte; 
 

- A pequena produção agrícola já não é mais tão presente 
como antigamente. 
 



MAPA 3 -  ÁREAS URBANAS DE FLORIANÓPOLIS 
 



MAPA 4  -  ATIVIDADES AGRÍCOLAS E PASTAGENS DE 
FLORIANÓPOLIS 

 



Transporte escolar 



Transporte escolar 

garante a utilização do transporte escolar 
gratuito em escolas do ensino fundamental da 

Rede Municipal de ensino de Florianópolis. 

 

Portaria 
080/2009 



Transporte escolar 

A escola é responsável pelo cadastramento, 
controle, guarda e arquivo da documentação 
exigida: 

- cadastro do educando 

- comprovante de residência 

- comprovante de renda familiar 





Transporte escolar 
 

a) Aluno regularmente matriculado e 
frequentando do 1º ano a 6ª série do Ensino 

Fundamental e que resida no mínimo a 1,5 km 
da sua respectiva unidade de ensino. 

 

   b) Aluno regularmente matriculado e 
frequentando na 7ª e 8ª série do Ensino 

Fundamental e que resida no mínimo a 2.0 km       
da sua respectiva unidade de ensino.  

 



Transporte escolar 

 

c) Renda familiar não excedente a R$ 1.100,00 para 
família composta por até 3 (três) membros e de R$ 
1.500,00 para família composta por 4 (quatro) ou 

mais membros. 

 

d) Estar o educando matriculado e frequentando a 
Unidade Educativa mais próxima de sua residência. 

 



1º ano 8ª série 

24 alunos 30 alunos 

8 alunos vão de ônibus 19 alunos vão de ônibus 

7 anos de idade: transporte particular 



Faixa de Renda dos pais 



Faixa de Renda dos pais 

Matrícula manual: 

   permite que o pai especifique o valor 

 

Matrícula online: 

    sistema fornece valores 
Até 1 salário mínimo 
De 1 a 3 salários mínimos 
De 3 a 5 salários mínimos 
De 5 a 8 salários mínimos 



Bolsa Família 

O benefício do Bolsa Família é concedido para famílias 
que possuem crianças e/ou adolescentes de 0 a 17 
anos, e a renda mensal seja de até R$ 140 por pessoa. 

a soma de todas as rendas é dividida por todos os moradores 
da casa, obtendo assim a renda percaptada família. 

 



Bolsa Família 

A família precisa se cadastrar no “Cadastro 
Único para Programas Sociais” do município. 

- Frequência escolar mínima de 85% para crianças de até 15 anos  
e de 75% para jovens entre 16 e 17 anos;  

 
- As carteirinhas de vacinação sempre em dia; 

MANTER:  



Bolsa Família 

1º ano 8ª série 

24 alunos 30 alunos 

1 aluno utiliza o benefício 1 aluno utiliza o benefício 

6 alunos tem renda inferior a 1 salário 



Bolsa Família 

Sugestão: 

 

 Organizar palestras de orientação e 
 esclarecimentos às famílias de baixa renda. 

 

 Observar se cumprem os requisitos mínimos 



Disparidades entre a Idade dos Alunos e a Série 



Disparidades entre a Idade dos Alunos e a Série 

Sistema de “aprovação e reprovação” 
Sem a média e frequência mínima reprova. 

SÉRIE 

ANO 
Sistema “promovido com restrição” 
Avança a série com apoio pedagógico 

(75%) (6) 



Disparidades entre a Idade dos Alunos e a Série 

Os estudantes que concluírem o ano em curso e 
no final do ano letivo, apresentarem um 
desempenho médio inferior a 50% (cinquenta por 
cento) de aprendizagem das áreas do 
conhecimento, irão para o ano subsequente, com 
acompanhamento pedagógico diferenciado e 
frequência obrigatória;  



CONCLUSÃO 

Os alunos não são iguais, não possuem 
o mesmo perfil, a mesma faixa de 
renda, não vem para a escola com o 
mesmo meio de transporte, ou seja, a 
realidade da comunidade moradora do 
distrito do Ribeirão da Ilha é plural, o 
que enriquece a relação entre os 
indivíduos dentro e fora da escola. 
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