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CARACTERIZAÇÃO DOS(AS) FUNCIONÁRIOS(AS) E 
CONDIÇÕES DE TRABALHO NA E.B.M. BATISTA 
PEREIRA

• Este é o resultado da pesquisa do PIBID na Escola Básica 
Municipal Batista Pereira, localizada no bairro do Ribeirão da Ilha.

• Aspecto da realidade escolar pesquisado: Funcionários(as)

• Primeiro momento: focar na questão do profissional ACT 
(Admitido em Caráter Temporário), suas condições de trabalho, 
sobretudo em comparação aos professores efetivos.

• Entretanto, a ideia central da pesquisa foi modificada: trazer 
informações novas e peculiares à realidade desta escola, além de 
fazer uma pesquisa representativa a todas as categorias de 
trabalho presentes na escola.



Para ampliarmos nossa pesquisa sobre os funcionários da 
E.B.M. Batista Pereira,  com um prazo um tanto apertado que 
impossibilitava entrevistas, acabamos optamos por aplicar um 
questionário.

No questionário tentamos propor questões que pudessem 
evidenciar suas opiniões, visão sobre suas condições gerais de 
trabalho e sua relação com o próprio ambiente de trabalho.

Principais dificuldades para aplicação dos questionários:  pouco 
tempo disponível dos funcionários para responderem ao 
questionário, muitos como no caso dos professores só tinham 
disponível o hora de intervalo ( lanche). Alguns apresentaram 
resistência e poucos questionários que não foram devolvidos.

Durante o processo de análise, percebemos questões que 
poderiam ter sido abordadas e/ou aprofundadas, assim como a 
apresentação de algumas questões poderia ter sido mais clara.



Dados Gerais dos(as) Funcionários(as)

Total de funcionários ativos na escola: 83 
(considerando todas as categorias)

- Dentre estes, 7 funcionários são readaptados: foram 
afastados de seus cargos iniciais para exercerem outras 
funções na escola. 

- 6 funcionários estão afastados das atividades da escola, por 
motivos de saúde. Portanto, estes funcionários não estão 
contabilizados na pesquisa, por não se encontrarem ativos na 
escola.



Total de questionários respondidos: 56

Portanto, essa pesquisa envolve 67% dos 
funcionários da escola.



Porcentagem dos funcionários envolvidos 
na pesquisa, por categoria:

Professores: 66%
Número total na escola: 39
Questionários respondidos: 26

Biblioteca: 100%
Número total na escola: 2
Questionários respondidos: 2

Auxiliares de ensino: 100%
Número total na escola: 6
Questionários respondidos: 6

Vigilantes: 100%
Número total na escola: 2
Questionários respondidos: 2

Serviços gerais (limpeza): 
50%
Número total na escola: 8
Questionários respondidos: 4

Merendeiras: 66%
Número total na escola: 6
Questionários respondidos: 4



Porcentagem dos funcionários envolvidos 
na pesquisa, por categoria:

Educação especial (auxiliares e professores): 40%
Número total na escola: 10
Questionários respondidos: 4

Administração (direção, secretaria, administração escolar): 
100%
Número total na escola: 6
Questionários respondidos: 6

Orientação e supervisão: 50%
Número total na escola: 4
Questionários respondidos: 2



PROCESSAMENTO DOS DADOS E 
SISTEMATIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES:

Para facilitar o processamento dos dados e para a 
melhor apresentação das informações , optamos 
por aproximar as categorias que exercem funções 
mais próximas ou contém condições de trabalho 
mais semelhantes. Dividimos os funcionários e 
suas respectivas categorias de trabalho em 3 
grandes grupos:

 Profissionais ligados diretamente a questões 
pedagógicas

 Profissionais não ligados diretamente a questões 
pedagógicas

 Profissionais ligados diretamente a questões 
administrativas



 Profissionais ligados diretamente a questões pedagógicas:
 Total: 40 funcionários
 - Professores (14 ACT’s e 12 efetivos)
 - Auxiliares de educação e de educação especial (2 ACT’s e 7 efetivos)
 - Professor de educação especial (1 efetivo)
 - Orientadores educacionais (2 efetivos)
 - Funcionários da biblioteca (2 efetivos)
 
 Profissionais não ligados diretamente a questões pedagógicas:
 Total: 10 funcionários
 - Vigilantes (2 terceirizados)
 - Merendeiras (2 terceirizadas e 2 concursadas)
 - Auxiliares de limpeza (3 terceirizadas) (1 concursada)

 Profissionais ligados diretamente a questões administrativas:
 Total: 6 funcionários
 - Direção (1 efetivo)
 - Secretaria (4 efetivos)
 - Administração (1 efetivo)



DADOS E APONTAMENTOS A 

PARTIR DOS QUESTIONÁRIOS



Idade dos funcionários da E.B.M. Batista Pereira:

20 – 25 anos: 5
26 – 30 anos: 6
31 – 35 anos: 9
36 – 40 anos: 11
41 – 45 anos: 5
46 – 50 anos: 5
51 – 55 anos: 11
56 – 60 anos: 3
Não responderam: 1
Total: 56 funcionários
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Local de residência dos funcionários:

Mapa do deslocamento dos funcionários (Residência – Escola)



Local de residência dos funcionários:

Bairro da escola:

Ribeirão da Ilha: 16 funcionários (dentre estes, apenas 1é ACT, 5 
terceirizados)

Bairros próximos:

Tapera: 5 funcionários (1 ACT, 1 terceirizado)
Carianos: 2 funcionários
Armação: 5 funcionários (1 ACT, 1 terceirizado)
Rio Tavares: 1 funcionário
Campeche: 10 funcionários (2 ACT’s)
Morro das Pedras: 2 funcionários (2 ACT’s)



Bairros mais distantes:

Costa da Lagoa: 1 funcionário (ACT)
Lagoa da Conceição: 1 funcionário
Barra da Lagoa: 1funcionário (ACT)
Centro: 2 funcionários (2 ACT’s)
Trindade: 2 funcionários (2 ACT’s)

Bairros e cidades da região continental:

Coqueiros: 2 funcionários (1 ACT)
Barreiros: 1funcionário (ACT)
Capoeiras: 1 funcionário
Monte Cristo: 1 funcionário (ACT)
São José: 1 funcionário
Palhoça: 1funcionário
Estreito: 1 funcionário

Local de residência dos funcionários:
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Local de residência dos funcionários:

Bairro da escola (Ribeirão): 16 
funcionários (1 ACT, 5 terceirizados)

Bairros próximos: 25 funcionários (6 
ACT’s, 2 terceirizados)

Bairros mais distantes: 7 funcionários 
(6 ACT’s)

Região continental: 8 funcionários (3 
ACT’s)



• O que se evidencia em relação ao local de residência dos funcionários substitutos 
(ACT’s), é seu maior deslocamento da escola para a casa. 

• O caráter temporário destes profissionais os submete a mudanças periódicas de 
escolas, ou seja, nem sempre os novos locais de trabalho, onde há vagas 
disponíveis para professores ACT’s, se encontram próximos dos seus locais de 
residência. A partir dessa evidência, podemos apontar a rotatividade ou 
vulnerabilidade que estes profissionais possuem em relação ao seu local de 
trabalho. 

• Em relação aos profissionais efetivos, de maneira geral, se percebe que grande 
parte reside no próprio bairro da escola (Ribeirão da Ilha), ou em bairros mais 
próximos. 

• Aos que moram mais afastados da escola (até mesmo em outras cidades, na 
região continental) e são profissionais concursados, podemos apontar que, 
justamente pelo fato de terem ingressado na escola por concurso público e devido 
à escassez dessas oportunidades, os levaram a trabalhar distantes de suas casas. 
É o caso de vagas abertas recentemente, pelo atual e ainda ponderado 
reconhecimento de funções singulares na escola, como é o caso do profissional 
bibliotecário e do profissional especializado em educação especial.



Formação dos profissionais:

0

5

10

15

20

25

30

35

Profissionais ligados di-
retamente a questões 
adminidtrativas

Profissionais não ligados 
diretamente a questões 
pedagógicas

Profissionais ligados di-
retamente a questões 
pedagógicas*

*Nesse grupo, os graduados são 26 funcionários e
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Há quanto tempo os funcionários trabalham na 
escola:

Profissionais ligados diretamente a questões pedagógicas:
(Professores, auxiliares de educação e de educação especial, professor de 
educação especial, orientadores educacionais e funcionários da biblioteca)
Total: 40 funcionários

Até 6 meses: 5 funcionários (5 ACT’s)
7 meses a 1 ano: 13 funcionários (9 ACT’s)
> 1 a 3 anos: 13 funcionários (2 ACT’s)
> 3 a 5 anos: 2 funcionários 
> 5 a 10 anos: 3 funcionários
> 10 a 15 anos: 2 funcionários
> 15 a 20 anos: 1 funcionário
> 20 a 25 anos: nenhum funcionário
> 25 a 30 anos: 1 funcionário



Há quanto tempo os funcionários trabalham na 
escola:

Até 6 meses: 5 funcionários (5 ACT’s)
7 meses a 1 ano: 13 funcionários (9 ACT’s)
> 1 a 3 anos: 13 funcionários (2 ACT’s)
> 3 a 5 anos: 2 funcionários 
> 5 a 10 anos: 3 funcionários
> 10 a 15 anos: 2 funcionários
> 15 a 20 anos: 1 funcionário
> 20 a 25 anos: nenhum funcionário
> 25 a 30 anos: 1 funcionário
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Profissionais ligados diretamente a questões pedagógicas:
(Professores, auxiliares de educação e de educação especial, professor de educação especial, orientadores 
educacionais e funcionários da biblioteca)
Total: 40 funcionários



Há quanto tempo os funcionários trabalham na 
escola:

Profissionais não ligados diretamente a questões pedagógicas:
(Vigilantes, merendeiras e auxiliares de limpeza)
Total: 10 funcionários

Até 6 meses: 2 funcionários (2 terceirizados)
7 meses a 1 ano: 2 funcionários (2 terceirizados)
> 1 a 3 anos: 3 funcionários (3 terceirizado)
> 3 a 5 anos: nenhum funcionário
> 5 a 10 anos: 1 funcionário
> 10 a 15 anos: nenhum funcionário
> 15 a 20 anos: 1 funcionário
> 20 a 25 anos: 1 funcionário
> 25 a 30 anos: nenhum funcionário



Há quanto tempo os funcionários trabalham na 
escola:

Até 6 meses: 2 funcionários (2 terceirizados)
7 meses a 1 ano: 2 funcionários (2 terceirizados)
> 1 a 3 anos: 3 funcionários (3 terceirizado)
> 3 a 5 anos: nenhum funcionário
> 5 a 10 anos: 1 funcionário
> 10 a 15 anos: nenhum funcionário
> 15 a 20 anos: 1 funcionário
> 20 a 25 anos: 1 funcionário
> 25 a 30 anos: nenhum funcionário
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Profissionais não ligados diretamente a questões pedagógicas:
(Vigilantes, merendeiras e auxiliares de limpeza)
Total: 10 funcionários



Profissionais ligados diretamente a questões administrativas:
(Direção, secretaria e administração)
Total: 6 funcionários

Há quanto tempo os funcionários trabalham na 
escola:

Até 6 meses: nenhum funcionário
7 meses a 1 ano: nenhum funcionário
> 1 a 3 anos: 1 funcionário
> 3 a 5 anos: 1 funcionário
> 5 a 10 anos: 1 funcionário
> 10 a 15 anos: nenhum funcionário
> 15 a 20 anos: 1 funcionário
> 20 a 25 anos: 2 funcionários
> 25 a 30 anos: nenhum funcionário



Até 6 meses: nenhum funcionário
7 meses a 1 ano: nenhum funcionário
> 1 a 3 anos: 1 funcionário
> 3 a 5 anos: 1 funcionário
> 5 a 10 anos: 1 funcionário
> 10 a 15 anos: nenhum funcionário
> 15 a 20 anos: 1 funcionário
> 20 a 25 anos: 2 funcionários
> 25 a 30 anos: nenhum funcionário

Há quanto tempo os funcionários trabalham na 
escola:
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• Novamente, sobre os profissionais substitutos, os ACT’s, evidencia-se o 
caráter de vulnerabilidade e rotatividade em relação ao seu local, tempo e 
permanência nas escolas. Grande parte dos professores ACT’s está na 
escola de poucos meses a um ano, ou em alguns casos raros há poucos 
anos. 

• Isso é consequência, provavelmente, da falta de concurso público 
municipal para contratação de professores efetivos, ao passo que se vem 
priorizando, pelo poder público, a contratação de substitutos nas escolas 
que necessitam de professores para determinadas disciplinas. 

• Este fato gera precarização na própria educação, afinal este profissional 
dificilmente “cria raízes” de longo prazo na escola, pois permanece pouco 
tempo e, portanto, não possui a possibilidade de construir e efetivar junto 
aos demais colegas o Plano Político-Pedagógico (PPP) da escola, de 
participar ou criar projetos na escola, e de criar laços com a comunidade 
escolar em geral.

• Profissionais terceirizados: Pouco tempo na escola também. 
Vulnerabilidade devido às necessidades da empresa e à contratação desta 
pela prefeitura.



Em relação ao Sindicato: Conhecimento da existência de seu 
respectivo Sindicato:

54 funcionários 
(96%) declaram ter 
conhecimento

2 (4%) não sabem 
ou não reconhecem



Relação com o Sindicato:

Profissionais ligados diretamente a questões 
pedagógicas:

Professores, auxiliares de educação e de educação especial, 
professor de educação especial, orientadores educacionais e 
funcionários da biblioteca. Total: 40 funcionários

 
Próxima, participação constante: 13 funcionários (2 

ACT’s)
Nenhuma proximidade: 9 funcionários (7 ACT’s)
Em momentos específicos: 18 funcionários (7 ACT’s)
Em quais momentos: Assembleias; manifestações; 

paralisações; reuniões.
 



Relação com o Sindicato:

Profissionais não ligados diretamente a questões 
pedagógicas:

Vigilantes, merendeiras e auxiliares de limpeza. Total: 
10 funcionários

 
Próxima, participação constante: Nenhum 

funcionário
Nenhuma proximidade: 6 funcionários 
Em momentos específicos: 4 funcionários 
Em quais momentos: Assembleias; reuniões.
 Importante destacar um apontamento de um 

funcionário: “Possíveis donos da empresa trabalham e 
têm influência no sindicato”.



Relação com o Sindicato:

Profissionais ligados diretamente a questões 
administrativas:

Direção, secretaria e administração. Total: 6 
funcionários

 
Próxima, participação constante: 2 funcionários
Nenhuma proximidade: 2 funcionários
Em momentos específicos: 2 funcionários
Em quais momentos: Assembléias.



Conhecimento dos direitos e deveres 
enquanto trabalhador

48 funcionários (86%) 
declararam que pos-
suem esse conheci-
mento5 funcionários (9%) 
declararam que não 
possuem este co-
nhecimento

3 funcionários (5%) 
declararam que não 
saber se possuem esse 
conhecimento



Quando tem dúvidas ou problemas, se dirige a quem 
na escola?

Alguns funcionários destacaram que depende da natureza do 
problema ou da situação. 

Entretanto, a grande maioria dos funcionários declarou se dirigir, 
normalmente, à direção. 

Alguns também declararam se dirigir ao representante do 
Sindicato na escola e, ainda, outros se dirigem a alguns colegas 
de trabalho.



Trabalha somente nesta escola?

Sim: 41 funcionários (9 ACT’s, 6 terceirizado)
Não: 15 funcionários (7 ACT’s, 1 terceirizado)
Onde mais: Aulas particulares; restaurante; 
outras escolas; UFSC.
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Possui plano de mudar a carreira?

Sim Não Não respondeu
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Possui plano de mudar a carreira?

Profissionais ligados diretamente a questões 
pedagógicas: Direito; se tornar professor em sua 
área de formação; complementar formação; continuar 
a prestar concursos;

Profissionais não ligados diretamente a questões 
pedagógicas:

Para qual: Polícia civil; cabeleireira; enfermeira; fazer 
faculdade. 

 Os profissionais das categorias de vigilante, 
merendeira e auxiliar de limpeza, grande parte 
terceirizados, são os que mais revelaram ter vontade 
de mudar de carreira



Perspectiva de permanência na E.B.M. Batista Pereira:

Nessa questão, houve muitas respostas diversas. Destacamos algumas, dividindo por 
categorias de trabalho:

Professores e auxiliares de ensino na condição de ACT’s:
Alguns possuem a perspectiva de 1 a 6 meses, provavelmente se referindo ao período 
até o final das aulas deste ano, 2012. Outros apontam que querem permanecer, mas 
não conseguem prever até quando ficarão na escola.

Professores efetivos:
A maioria revela uma perspectiva de maior prazo, relacionada a anos de permanência 
na escola. Alguns citam: “até a aposentadoria”. 

Demais funcionários efetivos:
Perspectiva de longo prazo, até a aposentadoria. Alguns assinalam que pretendem ficar 
por tempo indeterminado.

Funcionários terceirizados:
Muitos revelam não saber quanto tempo pretendem permanecer na escola. Um 
funcionário diz ter vontade de permanecer, mas sabe que está sujeito à empresa 
terceirizada, podendo ir trabalhar em outro lugar caso a empresa não seja mais 
contratada pela prefeitura.



Possui envolvimento com projetos da escola?

Profissionais ligados diretamente a questões pedagógicas:
(Professores, auxiliares de educação e de educação especial, professor de 
educação especial, orientadores educacionais e funcionários da biblioteca)
Total: 40 funcionários

Sim: 23 funcionários (8 ACT’s)
Motivos: Faz parte da profissão; melhoria do trabalho; é importante a 
participação de todos os setores nos projetos; o trabalho na escola deve ser 
em equipe, com o mesmo objetivo.

Não: 14 funcionários (6 ACT’s)
Motivos: Falta de tempo ou pouca permanência na escola; outros projetos 
pessoais; falta de conhecimento dos projetos da escola; dar aula para 
muitas turmas; falta de interesse; não foi convidado; trabalhar também em 
outra escola.

Pretendo me envolver: 3 funcionários (2 ACT’s)



Possui envolvimento com projetos da escola?

Profissionais não ligados diretamente a questões pedagógicas:
(Vigilantes, merendeiras e auxiliares de limpeza)
Total: 10 funcionários

Sim: 2 funcionários
Motivos: Acaba se envolvendo por fazer parte da comunidade escolar; filhos estudam 
na escola; ajudar a melhorar a escola.

Não: 8 funcionários
Motivos: Falta de tempo.

Profissionais ligados diretamente a questões administrativas:
(Direção, secretaria e administração)
Total: 6 funcionários

Sim: 3 funcionários
Motivos: Por compreender que também faz parte de sua função, que os projetos 
fazem parte da escola.

Não: 3 funcionários
Motivos: Por possuir funções administrativas, de pouca relação direta com projetos 
pedagógicos.



Carga horária semanal de trabalho:

Profissionais ligados diretamente a questões 
pedagógicas:

 (Professores, auxiliares de educação e de educação 
especial, professor de educação especial, orientadores 
educacionais e funcionários da biblioteca)

Total: 40 funcionários 
20 horas semanais: 12 funcionários (6 ACT’s)
30 horas semanais: 1 funcionário (concursado)
40 horas semanais: 27 funcionários (10 ACT’s



Carga horária semanal de trabalho:

Profissionais não ligados diretamente a questões 
pedagógicas:

(Vigilantes, merendeiras e auxiliares de limpeza)
Total: 10 funcionários 
20 horas semanais: 1 funcionário (concursado) 
30 horas semanais: 1 funcionário (concursado)
40 horas semanais: 4 funcionários (4 terceirizados)
45 horas semanais: 1 funcionário (concursado)
48 horas semanais: 2 funcionários (2 terceirizados)
Não respondeu: 1 funcionário

Profissionais ligados diretamente a questões administrativas:
(Direção, secretaria e administração)
Total: 6 funcionários 
32 horas semanais: 1 funcionário (concursado)
40 horas semanais: 5 funcionários



Satisfação salarial: Acha seu salário justo?
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Relação no trabalho com os demais funcionários:

Muito boa: 20 funcionários

Boa: 33 funcionários

Razoável: 3 funcionários

Ruim: nenhum funcionário

Muito ruim: nenhum funcionário
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Grau de envolvimento com os demais 
funcionários:

Relação somente trabalhista: 17 
funcionários

Relação trabalhista e amigável: 
37 funcionários

Não respondeu: 2 funcionários
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Relação com os alunos da escola:

Muito boa: 23 funcionários

Boa: 29 funcionários

Razoável: 4 funcionários
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Satisfação com as condições gerais de trabalho:
 
1.Horas semanais de trabalho; 

2.Estrutura física do ambiente de trabalho; 

3.Materiais de trabalho



Satisfação com as condições gerais de trabalho:
 1. Horas semanais de trabalho
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Satisfação com as condições gerais de trabalho:
 2. Estrutura física do ambiente de trabalho: Está 
satisfeito?

Sim Não Mais ou menos
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Satisfação com as condições gerais de trabalho: 
3. Materiais de trabalho: Está satisfeito?
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Realização de funções que extrapolam o dever 
do cargo

Profissionais ligados diretamente a questões pedagógicas:
Professores, auxiliares de educação e de educação especial, 

professor de educação especial, orientadores educacionais e 
funcionários da biblioteca, total: 40 funcionários

 
Sim, muitas vezes: 16 funcionários (3 ACT’s)
Sim, mas raramente: 11 funcionários (5 ACT’s)
Quais são estas funções: Psicólogo dos alunos; enfermeiro; 

encaminhar alunos ao posto de saúde; tomar conta da indisciplina 
de alunos que não são da turma; limpeza; controle de uniforme; 
arrecadação de fundos; planejar e dar aulas quando o professor 
de área falta; funções burocráticas e administrativas; dar apoio 
além da sua carga horária a alunos com dificuldades; auxílio para 
organização da escola no recreio;

Nunca: 13 funcionários (8 ACT’s)



Realização de funções que extrapolam o dever 
do cargo

Profissionais não ligados diretamente a questões pedagógicas:
Vigilantes, merendeiras e auxiliares de limpeza, total: 10 funcionários 
Sim, muitas vezes: nenhum funcionário
Sim, mas raramente: 5 funcionários
Quais são estas funções: Atender os alunos.
Nunca: 5 funcionários
 
Profissionais ligados diretamente a questões administrativas:
Direção, secretaria e administração, total: 6 funcionários 
Sim, muitas vezes: 4 funcionários
Sim, mas raramente: 1 funcionário
Quais são estas funções: Ser representante da instituição em 

reuniões; enfermeiro; psicopedagogo; assistente social.
Nunca: 1 funcionário



Auto-reconhecimento da importância de sua 
função na escola:

De forma geral, os funcionários se reconhecem e se valorizam como 
profissionais importantes na escola, que cumprem funções importantes. 
Entretanto, alguns ressaltam que, por parte de alguns colegas, não sentem o 
seu trabalho valorizado.

 
Algumas respostas interessantes:
 
“Sim, trabalho na área porque acredito como única estratégia para melhorias 
de vida social, econômica e intelectual dos educandos.”

“Acredito que qualquer função vinculada a escola e educação é importante!  E 
deve ser valorizada não apenas financeiramente mas sobretudo com respeito.”

“Sim, todos somos importantes. Valorizo e valorizam meu trabalho. Mas o 
formato atual da escola não valoriza o Humano!”

“Mais ou menos. As funções estão mais ligadas a higiene e locomoção do 
aluno do que ao pedagógico propriamente dito.”

“Sim, é importante orientar os alunos para o hábito da leitura e pesquisa em 
livros.”



Percepção de falta de reconhecimento/valorização no 
ambiente de trabalho:

Sim, percebo (4 funci-
onários)
Não, não percebo (38 
funcionários)
Em apenas algumas 
ocasiões (12 funcioná-
rios)
Não respondeu (2 
funcionários)



Principais problemas no ambiente de trabalho e 
sugestões de mudanças

Profissionais ligados diretamente a questões pedagógicas:
(Professores, auxiliares de educação e de educação especial, professor de 
educação especial, orientadores educacionais e funcionários da biblioteca)
Total: 40 funcionários

Dentre os problemas citados, selecionamos os que apareceram com maior 
ocorrência: 
Salário; falta de espaço e estrutura física; falta de tempo para planejar projetos; alta 
carga horária de trabalho; poucas reuniões pedagógicas e muito barulhentas; muitos 
alunos por turma; muitos alunos na escola sem estrutura que acompanhe esta 
quantidade; falta de material didático e a qualidade deste; rotatividade de 
professores; salas de aula muito quentes; falta de comprometimento da comunidade 
com a vida escolar dos educandos; falta de comprometimento e desmotivação de 
alguns funcionários; equipe pedagógica insuficiente; internet muito lenta; dificuldade 
de planejar as aulas conjuntamente devido à falta de tempo destinada a isso; 
“panelinhas” e intrigas entre os funcionários; indisciplina dos alunos; muito barulho 
no pátio da escola.



Profissionais ligados diretamente a questões pedagógicas:
(Professores, auxiliares de educação e de educação especial, professor de 
educação especial, orientadores educacionais e funcionários da biblioteca)
Total: 40 funcionários

Sugestões de mudanças: 
Organização dos trabalhadores para reivindicar melhorias; diminuição do 
número de alunos; investimento da prefeitura na qualidade da internet; 
contratação de, pelo menos, um psicólogo por escola; reformular o conteúdo 
da educação brasileira; rever critério de seleção dos professores; tratamento 
igualitário em relação a todos os funcionários da escola; mais espaço e 
qualificação das reuniões pedagógicas para colocar a importância do 
trabalho em conjunto; ampliação da escola; construção de outra escola no 
bairro; construção de uma escola na Tapera; recreios orientados; que aulas 
ou trabalhos não fossem no refeitório; reuniões pedagógicas mensais para 
planejamento e avaliação dos projetos; respeito, compreensão e 
colaboração entre todos os funcionários; cumprimento do disposto na 
legislação e documentos oficiais;



Principais problemas no ambiente de trabalho e 
sugestões de mudanças

Profissionais não ligados diretamente a questões pedagógicas:
(Vigilantes, merendeiras e auxiliares de limpeza)
Total: 10 funcionários

Problemas citados: 
Falta de uma sala para vigilantes ficarem; falta de respeito dos alunos com 
os funcionários da escola; falta de estrutura e muito calor na cozinha.

Sugestões de mudanças: 
Construção de guarita para a vigilância; melhorar a educação dos alunos; 
colocar exaustor na cozinha; mudança de local e elaboração de novo projeto 
para a cozinha.



Principais problemas no ambiente de trabalho e 
sugestões de mudanças

Profissionais ligados diretamente a questões administrativas:
(Direção, secretaria e administração)
Total: 6 funcionários

Problemas citados: 
Falta de democracia no ambiente escolar; problemas com a internet; 
dificuldade de lidar com posturas antiprofissionais ou de descompromisso 
dos colegas; algumas relações pessoais; equipamentos não adequados e 
sem ergonomia.

Sugestões de mudanças: 
Advertências aos colegas; mais formação aos funcionários; melhores 
equipamentos.



Reconhecimento da qualidade da E.B.M. 
Batista Pereira pelo(a) funcionário(a)

0

5

10

15

20

25

30

35


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Slide 32
	Slide 33
	Slide 34
	Slide 35
	Slide 36
	Slide 37
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide 41
	Slide 42
	Slide 43
	Slide 44
	Slide 45
	Slide 46
	Slide 47
	Slide 48
	Slide 49
	Slide 50
	Slide 51
	Slide 52
	Slide 53
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56

