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Primeiro Relatório

0 Projeto Nossa Escola figurou entre as três principals
ações desenvolvidas pela Prefeitura Municipal de Jaboatão 
dos Guararapes na área da educação, na gestão do prefeito 
Geraldo José de Almeida Melo (1989-1992). Enquadra-se na 
preocupação de realizar as exigências constitucionais quanto 
à gestão democrática do ensino, bem como de atender às 
necessidades de elevar a eficiência administrativa das
escolas. Nossa hipótese de trabalho configurou-se, portanto, 
a partir dessas preocupações que estavam na base do projeto, 
podendo ser expressa da seguinte forma: 0 gerenciamento da
unidade escolar feito coletivamente por associação civil 
melhora a qualidade da educação.

No período de 18 a 20 de março de 1993, foi feita uma visita
ao município, na qual foram gravadas em fitas de áudio cinco
horas de entrevistas com as seguintes pessoas;

Maria Cecília Antunes de Aguiar e Maria Isabel Pedrosa
(professoras da UFPE que haviam estudado a política
educacional do município)

José Rocino Campos Correia (atual Secretário da Educação 
do município)

Flamínio Barros de Siqueira Campos (chefe de gabinete da 
Secretaria da Educação)

Ivanise Lelis Alves Drummont (Diretora de Ensino)

José Custódio da Silva (vereador)

Arlindo Cavalcanti de Queiroz (ex-Diretor de Ensino 
quando da elaboração e implantação do projeto)

Severina da Silva (representante de pais no conselho
escolar)

Elilde Santana Souza Silva (vice-diretora de escola onde 
foi implantado o projeto)

Severino Eleutério da Silva (representante da comunidade 
no conselho escolar)

Fernanda Morais dos Santos (representante dos 
professores no conselho escolar)

Reginaldo Antonio da Silva (presidente e contador de uma 
das associações gestoras)



Célio José de Souza (secretário da Diretoria Executiva e 
auxiliar administrativo de uma das associações gestoras)

Mirtes Cristina Batista da Silva (diretora de uma das 
escolas onde foi implantado o projeto)

Além das entrevistas foram feitas observações e conversas 
informais nas instalações e no entorno da Escola Prof. 
Augusto Perei ra J r .

Foram compulsados documentos que descrevem as linhas da 
política educacional adotada, os objetivos e características 
do Projeto Nossa Escola, assim como o decreto que o 
institui, a minuta do estatuto da associação gestora, o 
texto do convênio entre a prefeitura e a associação, do 
decreto de permissão de uso de bens públicos e os resultados 
dos levantamentos prospectivos de custos.

Pretendemos apresentar o segundo e último relatório do 
estudo de caso obedecendo ao seguinte esquema:

Discussão introdutória da hipótese de trabalho

Caracterização básica do município e da rede 
escolar

Histórico e traços principais da política 
educacional adotada

Situação do Projeto Nossa Escola no quadro da 
polí t i ca educacional

Dimensões sobre as quais incide o Projeto Nossa 
Escola

Análise da implementação e resultados do Projeto 
Nossa Escola
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