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“Com

a

presença

comunidade,

teremos

das

famílias

uma

escola

e

da
mais

democrática e participativa”.

A escola ideal é um lugar propício para a aprendizagem, para fazermos novos
amigos e nos proporciona conhecer novos lugares. Para termos essa escola,
torna-se necessário a colaboração de todos os alunos, um bom convívio com
professores e funcionários, cordialidade com o próximo, jogar lixo na lixeira e
ter dedicação aos estudos.
Com a presença das famílias e da comunidade, teremos uma escola mais
democrática e participativa.
Havendo todo esse envolvimento, a aprendizagem do aluno será significativa e
eles se tornarão mais críticos e reflexivos, capazes de exercer a cidadania na
sociedade em que vivemos.
Adquirir o hábito de refletir com os pais a realidade da escola será algo muito
positivo, pois ainda se tem pouco envolvimento da família nas decisões da
escola.
Como solução, necessita-se também de ações e investimentos voltados para o
estímulo dos alunos, de modo que eles tenham gosto e entusiasmo pelas
aulas.
Esta seria a escola dos sonhos, formadora de grandes leitores e escritores,
ricos de um conhecimento que será valorizado por toda vida.

ALUNO(A): José Coleto Rodrigues Neto
ESCOLA: Centro Educacional Professor Áureo de Oliveira Filho
SÉRIE/ANO: EJA II Estágio II (7ª/8ª) TURNO: Noturno
MODALIDADE: Dissertação

CLASSIFICAÇÃO: 2º Lugar

“Na escola que sonhamos, aprendemos lições
que não apenas vão para o caderno, mas que
ficarão marcadas em nossas vidas”.

Todos nós fazemos parte de uma sociedade que busca o conhecimento. Mas
para termos esse conhecimento, precisamos ir à escola.
Na escola, conhecemos nossos direitos, nossos deveres, aprendemos a ser
cidadãos e a respeitar as pessoas. Para isso, precisamos construir a escola
que queremos e nessa tarefa, todos os envolvidos devem fazer sua parte.
A escola que sonhamos é um local onde todas as pessoas possam viver em
harmonia e união. Isso depende de todos, de quem aprende e de quem ensina.
Na escola que sonhamos, aprendemos lições que não apenas vão para o
caderno, mas que ficarão marcadas em nossas vidas.
Esperamos um dia, olharmos para traz e concluirmos que não foi em vão,
somos todos capazes de fazermos com que nosso futuro seja diferente, cada
um subindo novos degraus até chegarmos aos nossos sonhos.

Através da união, poderemos construir a escola que queremos, onde todos
possam ter um dia o orgulho de dizer: - Hoje vamos à escola que juntos
construímos.
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“A escola que queremos precisa desenvolver
projetos

e

movimentos

educacionais

que

envolvam diversão, esporte, cultura e artes,
atividades voltados para a inclusão social”.

Para melhorar nossas escolas, não precisamos de coisas luxuosas, mas de um
bom trabalho desenvolvido por profissionais capacitados, que possibilitem aos
alunos uma educação de qualidade.
É necessário criar meios que despertem o interesse do aluno em participar da
vida escolar, não encontrando espaço para que prefiram as ruas, porque nelas
poderão conhecer coisas que dão prazer, mas destroem a vida.
A escola que queremos precisa desenvolver projetos e movimentos
educacionais que envolvam diversão, esporte, cultura e artes, atividades
voltados para a inclusão social.
O trabalho escolar deve ser feito visando o aluno como principal meio de
transformação da sociedade, como cidadãos críticos e atuantes na sociedade e
que serão responsáveis pelo futuro na nação.
Se não houver uma educação de qualidade, o país não crescerá e a sociedade
não irá se desenvolver, tendo como conseqüência o aumento da desigualdade
social, mais corrupção e a intolerância prevalecerá.
Os jovens representam o futuro, o amanhã, e precisam ser educados com esta
visão de mundo, senão o trabalho da escola será em vão. Educação tem que
ser sinônimo de satisfação e não de obrigação.

