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São Luís, 23 de outubro de 2015.

DOCUMENTO EXPOSITIVO SOBRE A A TUAL SITUAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DO TURNO

VESPERTINO

Em reunião na última sexta-feira, dia 23 de outubro de 2015, o grupo de professores do turno

vespertino optou pelo retorno às atividades escolares na segunda-feira, dia 26 de outubro de 2015.

No entanto, os professores ressaltam a falta de condições para trabalhar cinco horários, uma

vez que das reivindicações feitas, apenas duas foram atendidas (presença de vigilância e conserto

das janelas quebradas).

A situação da falta de água permanece e o muro derrubado também não foi reconstruído,

ambos sem previsão de solução.

A decisão dos professores também se deveu ao fato de que os turnos matutino e noturno não

defenderam a causa com afinco. O noturno sequer parou e o matutino retomou suas atividades

com horário reduzido' , o que levou a Superintendente (Ana Célia) a determinar o envio de faltas

dos professores do vespertino.

Nesse sentido, o turno vespertino, atualmente, está trabalhando os três primeiros horários de

aula, sem água e sob a ameaça de invasão por meliantes.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO

u. E. B. DARCY RIBEIRO

São Luís, 16de Setembro de 2015.

Em reunião realizada no dia 16 de setembro de 2015, professores e demais funcionários da

u. E. B. Darcy Ribeiro decidiram expor à SEMED (Secretaria Municipal de Educação), por meio do

presente documento, reivindicações essenciais para tomar possível a realização das atividades

escolares nesta unidade.

Primeiramente, reclamamos a ausência de segurança nesta escola e em seu entorno, pois a

mesma constantemente tem sido alvo de vandalismos, dentre os quais: salas apedrejadas em

pleno horário de aula, prejudicando o desenvolvimento do trabalho dos professores e aprendizagem

dos alunos; carros dos professores riscados e pichados por meliantes que invadem a garagem da

escola; assaltos em frente a esta unidade; tráfico e consumo de drogas na quadra da escola, a qual

se encontra totalmente depredada e, portanto, sem condições de uso para as aulas práticas de

educação física.

Em segundo lugar, requeremos solução para o crônico problema de falta de água nesta

u. E.B. Há, pelo menos, três anos enfrentamos essa situação todos os dias. Escola sem água para

beber, sem água para limpeza de banheiros e louças e sem água para preparar o lanche dos

alunos. Enfim, diariamente trabalhamos em uma escola sem as devidas condições de assepsia e

ouvindo lamentos dos alunos que nunca tem água para beber e com isso, não conseguem se

concentrar nas aulas.

Diante do exposto, reivindicamos solução para estes problemas a fim de realizarmos, com

êxito, nosso trabalho nesta unidade. Nesse sentido, solicitamos audiência com o Sr. Secretário de

Educação, Geraldo Castro, em caráter de urgência e enquanto aguardamos, permaneceremos com

nossas atividades escolares paralisadas.

Concluímos o presente documento Com: as imagens (em anexo), as quais foram agregadas

para esclarecer que não se tratam de meras reclamações, mas sim fatos verídicos; e as assinaturas

dos professores e funcionários reivindicantes.
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Banheiro da quadra totalmente
destruído

Abertura feita por vândalos
em janela da turma 73

Muro da escola derrubado por vândalos

Armários destruidos na
"invasão" do dia 20/09/15



U. E. B. DARCY RIBEIRO
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u. E. a, DARCY RIBEIRO
REUNIÃO DE PROFESSORES
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Prefeitura Municipal de

São Luís

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

U. E. B. DARCY RIBEIRO

São Luís, J 6 de outubro de 2015.

DOCUMENTO DE EXPOSiÇÃO DE MOTIVOS

Os professores da Unidade de Ensino Básico Darcy Ribeiro, por meio do presente

documento, expõem a situação em que se encontra esta referida escola e justificam a paralisação

das atividades na mesma.

1. Problemas na instalação elétrica.

Constantemente a U.E.B. Darcy Ribeiro sofre com problema de falta de energia e no

período de 16-09-2015 a 21-09-2105, mais uma vez a escola parou suas atividades por este

motivo.
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Caixa de energia que deveria ligar a bomba de água da escola.



2. Problemas na instalação hidráulica.

Também são constantes na U.E.B. Darcy Ribeiro a suspensão ou funcionamento parcial

das aulas devido a diária falta de água. Por meio das imagens, é possível notar problemas na

instalação que deveria servir para a bomba de água da escola.

3. Boa parte das salas de aula sem ventilador ou, quando tem, este não funciona por
problemas na instalação elétrica.



4. Os aparelhos de ar condicionado não funcionam.

A instalação elétrica foi totalmente danificada por meliantes que roubaram a fiação.

A Secretaria de Educação foi comunicada do fato há, pelo menos, um ano, e não

tomou nenhuma providência.



5. Rachaduras na estrutura do prédio.

A U.E.B. Darcy Ribeiro apresenta problemas em sua estrutura arquitetõnica, tais

como: rachaduras nas paredes e rodapés, as quais só vêm aumentando como o passar do

tempo.



6. Algumas salas de aula com janelas com venezianas e vidros quebrados.

Devido aos constantes ataques à pedradas promovidos por marginais que ficam

rondando a U.E.B. Darcy Ribeiro, as venezianas e vidraças encontram-se quebradas

oferecendo livre acesso destes criminosos ao interior da escola.

7. Parte destruída do muro da escola.

Desde a invasão da U.E.B. Darcy Ribeiro por criminosos, a Secretaria Municipal de

Educação tem conhecimento da destruição de parte do muro dos fundos da escola, local

por onde os meliantes passaram a ter livre acesso ao prédio da escola e que foi usado para

escoamento dos roubos praticados no dia 20-09-2015.



8. Quadra de esportes da escola totalmente destruída.
A quadra de esportes da U.E.B. Darcy virou ponto de venda e consumo de drogas,

local de prática de assaltos. Enfim, além de não servir às aulas práticas de Educação
Física, ainda contribui para o aumento da delinquência no entorno da escola.

9. Impossibilidade de uso dos recursos pedagógicos (data show, televisão, dvd,

micro system e laptop) devido os mesmos não se encontrarem mais na escola.

Antes da invasão da U.E.B. Darcy Ribeiro no dia 20-09-2015, os marginais já

haviam derrubado parte do muro da escola e vinham depredando as salas. Portanto, a

invasão já era tragédia anunciada. Com isso, a direção da escola tomou a decisão de

guardar alguns equipamentos fora da escola, o que impede os ladrões de roubar e os

professores de usar.



10. Armários danificados na invasão do dia 20-09-2015.

Ainda não foram consertados ou substituídos os armários danificados, os quais são

essenciais para guardar os materiais escolares e de apoio pedagógico.

11. Necessidade de retelhamento da escola,

No período chuvoso algumas salas ficam alagadas, havendo necessidade de

remanejamento dos alunos para outras salas ou liberação dos mesmos.



Imagens cedidas pela direção da escola que retratam o estado em que ficou a
U.E.B. Darcy Ribeiro após a invasão do dia 20-05-2015.
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