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No ano de 2011, como atividades do Projeto Construindo Pontes, foi
encaminhada uma carta ao Prefeito Municipal, dentro do gênero literário “carta ao leitor”
com o tema “Festa do Peão” escrita por um aluno da 4ª série, onde ele sugeria que fossem
distribuídos para todas as crianças os ingressos para o parque de diversão, alegando que
muitas crianças não teriam condição financeira para brincar no parque. Em resposta a carta
do aluno o Prefeito fez uma proposta como desafio, a utilização de alguns critérios: média
de desempenho e participação para a referida premiação.
Em 2012, completando o primeiro ano da implantação do Programa GN10 na
rede municipal de ensino, os critérios utilizados foram os indicadores de sucesso:
frequência do aluno, para casa feito e participação, utilizando como referência o 1.º
semestre de 2012, com o objetivo de premiar os alunos com ingressos para o parque de
diversão instalado no recinto da festa do peão em comemoração ao aniversário de 53 anos
de emancipação política do município. Foram distribuídos no máximo 10 e no mínimo 05
ingressos divididos em dois dias letivos incluindo a APA (atividade programada com
alunos) do dia 07 de setembro.
O objetivo principal dessa ação é focar a aprendizagem do aluno, o direito de
todos, o envolvimento da comunidade como parceira da escola. A premiação com os
ingressos com objetivo claro e não apenas como obrigação política, principalmente em ano
eleitoral. O resultado dessa ação é o sucesso e a permanência do aluno em sala de aula.
Como no mês de setembro temos dois feriados muito próximos (07/09 e 10/09aniversario da cidade) e também a festa de peão de boiadeiro, a maior festa do município e
muito valorizada pela população, deparamos com a infrequência dos alunos durante toda a
semana de festa, os pais ficam com os filhos ate muito tarde na festa, ai eles não vão à
escola. Durante o ano letivo a direção da escola promoveu discussões com os pais
buscando resolver a situação da infrequência e consequentemente o de para casa não feito
sempre vinculando ao acompanhamento diário do programa Gestão nota 10 como
informação aos pais. Através dessa ação conseguimos melhorar a frequência em sala de
aula durante o ano letivo e principalmente nesta semana atípica.

