
ESCOLA MUNICIPAL 

DARCY RIBEIRO
MINHA ESCOLA: RECONSTRUÇÃO COLETIVA



A Escola Municipal Darcy Ribeiro, está localizada na Rua Geraldo Barbosa

de Oliveira, s/nº no Jardim Santo Antônio, Zona Norte da cidade de São

José do Rio Preto (SP), que tem como mantenedora a prefeitura municipal

de São José do Rio Preto.

Fachada da escola em 2013



 A instituição funciona no período diurno, oferecendo o 3º e 4º

ciclos do Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) regular, sendo que no

período matutino são atendidos os alunos dos 8º e 9º anos e no

período vespertino são atendidos os alunos dos 6º e 7º anos,

conforme aprovação do Conselho de Escola do ano de 2014. Há

também, oferecimento da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no

período noturno.

 A escola atende um total de 1089 alunos, sendo 492 alunos do

Ensino Fundamental regular do período matutino, 527 alunos do

período vespertino e 70 alunos do período noturno na modalidade

EJA.
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Salas de aula com 
cortinas que 
foram queimadas 
pelos alunos.



Banheiros constantemente depredados pelos alunos.

Sala de informática desativada.



Sala de jogos utilizada como depósito.



OUTRA HISTÓRIA



Pais e funcionários envolvidos na reforma da escola

Banheiros reformados



BIBLIOTECA 

REVITALIZADA



SALAS DE AULAS 

PINTADAS, 

CORTINADAS E COM 

CARTEIRAS NOVAS



Reestruturação dos espaços da escola como: sala digital, 

lixeiras seletivas, sala de plantão de dúvidas, sala de 

jogos e sala de informática.



REUNIÃO DE PAIS E MESTRES

Participação dos pais na implantação das 

novas Normas de convivência.



CARTEIRINHAS

Carteirinhas utilizadas para o controle de frequência são entregues na

entrada do período e devolvidas no final do período de aula, passadas

em sistema que monitora as frequências, evitando a Evasão Escolar.



O fazer pedagógico

Alunos dos 8º anos na aula de Língua Portuguesa realizaram um projeto sobre

literatura de Cordel, onde um pai da comunidade que veio do nordeste ministrou

as aulas transmitindo o conhecimento da sua cultura. Os alunos produziram os

cordéis e apresentaram a toda escola. Tamanha foi a repercussão que um

programa de televisão local fez uma reportagem sobre o projeto na escola.



INCLUSÃO

Os alunos com necessidades especiais

frequentam todas as aulas do Ensino

regular e, no contra turno, são

atendidos por especialista em

educação inclusiva na Sala de recursos

para complementar a formação.

São disponibilizados estagiários

permanentes para alunos que não têm

autonomia. Para os demais, há

estagiários para acompanha-los em

atividades de difícil execução.



A ELEIÇÃO DO GRÊMIO ESTUDANTIL, 

AULA DE DEMOCRACIA.

Uma das formas de 

valorização do 

protagonismo juvenil 

foi a construção do 

Regimento para a 

implantação do 

Grêmio Estudantil.



ASSEMBLEIA COLETIVA E DE CLASSE

As assembleias foram 

organizadas para melhorar o 

trabalho e a convivência 

entre alunos e professores, 

nelas todos podem se 

expressar sobre os 

acontecimentos e os 

conflitos amenizando assim 

o clima em sala de aula.



A escola tem como proposta 

de ação um projeto de 

alfabetização, no qual os 

alunos que recebemos não 

alfabetizados são atendidos

no contraturno.

ALFABETIZAÇÃO

MEDIAÇÃO DE CONFLITOS

Com o fortalecimento do 

diálogo e a escuta ativa, a 

mediação de conflitos trouxe 

um novo olhar aos casos de 

violência, indisciplina e danos 

ao patrimônio público, 

propiciando resoluções 

significativas dos problemas.



PROJETO

CAMERATA JOVEM BEETHOVEN
ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL DO INTERIOR PAULISTA–AACIP

“MÚSICA QUE TRANSFORMA”

www.cameratajovembeethoven.org

PARCEIRO

Escola Municipal “Darcy Ribeiro”



Escola Municipal Darcy Ribeiro: Todos os alunos levam o instrumento do Projeto

para casa (empréstimo). Nas escolas particulares o Projeto apoia e assessora o

desenvolvimento das atividades complementares de música (violino).

O público alvo do Projeto é atender crianças, adolescentes e jovens, de 05 a 29 anos

de idade. É aberto a toda comunidade, contudo por estar na região norte de São

José do Rio Preto e conforme consta em suas finalidades: “prioritariamente

indivíduos em situação de risco e vulnerabilidade social”.



PARTICIPAÇÃO DOS PAIS DOS ALUNOS 

– INTEGRAÇÃO COM AS FAMÍLIAS:

Pais dos alunos e coordenadores do

Projeto. Integração, voluntariado e

cooperação: enquanto os filhos

estudam os pais ajudam na realização

das refeições e limpeza.

Workshop de pintura para os Pais.



APRESENTAÇÕES

UNIMED – 2º FAMILY DAY

Apresentação no Rio Preto Praça Shopping

Apresentação no Rio Preto Praça Shopping



O CLUBE DE ASTRONOMIA RIO PRETO (CARP)

O CARP foi criado em 22 de março de 2014 pelo professor de Geografia Wagner Luiz Macedo

Soeiro com intuito de contextualizar o conhecimento da sala de aula, fazendo do aluno o

protagonista de seu próprio conhecimento. No CARP, os alunos debatem e interagem sobre

suas pesquisas, apresentando temas e não apenas aprendendo e fazendo anotações.

Participam mais de 30 alunos, que através de seu estudo se preparam para a OBA (Olimpíada

Brasileira de Astronomia). O clube funciona nas instalações da escola municipal Darcy Ribeiro

em São José do Rio Preto (SP)

A APRESENTAÇÃO DO CARP PARA A 

COMUNIDADE

Em abril de 2014 após a reunião dos

pais, o professor Wagner Luiz Macedo

Soeiro proferiu uma palestra

apresentando a importância do

estudo da Astronomia como

instrumento de maior fixação de

aprendizado por encantar as crianças

com as belezas do universo.





A compra do telescópio, um novo gás para a criançada...

O segundo projeto do 

CARP, astrofotografias e 

registros fotográficos 

com o telescópio.



Uma novo grupo surge, o CARP Virtual...

O CARP VIRTUAL surgiu quando vários alunos de diversos

estados do Brasil pediram para participar de nossas atividades

e palestras virtuais, e assim vimos na integração e

compartilhamento de informações, uma ótima oportunidade

de fazer com que todos possam interagir sem a limitação das

fronteiras geográficas.



PRATA DA CASA

O Projeto Prata da Casa acontece as sextas-

feiras nos intervalos dos períodos como uma 

forma de incentivar os alunos a não faltarem 

neste dia, assim, alunos, professores e 

funcionários podem mostrar seus talentos.



“Nenhum de nós é tão bom, 

quanto todos nós juntos!!”  
Ray Kroc


