Prof. Ricardo Agostinho
Como farei o melhor para o campus?
R. O modelo de gestão escolar propõe uma formação do aluno para a vida,
possibilitando ao aluno uma vivência democrática, exercendo a cidadania e o respeito
ao próximo. É com base nessa proposta (democratizar a escola) que acredito que
conseguiremos alcançar resultados mais expressivos e nos tornaremos uma referência
ainda maior no ensino.
Criação do espaço de convivência?
R. Acredito que precisamos discutir a divisão de todos os espaços que temos em nossa
escola e esse tema será discutido por uma comissão, e posteriormente submeteremos
para votação pelo Conselho de Campus. A criação desse espaço estará na pauta.
Motivação da minha remoção para outro campus?
R. Primeiro tenho que explicar que não tinha interesse em ser candidato a diretor geral
do campus Guarulhos quando pedi remoção.
Troquei de campus por ter um grande desejo em ministrar aulas no período da manhã,
quem tem filho pequeno sabe a importância de acompanharmos o crescimento e de
fazermos as tarefas da escola com eles, e devido ao campus Guarulhos não ter esta
perspectiva na época, a curto prazo, resolvi buscar essa oportunidade em outro local.
Quando cheguei no outro campus percebi que muitas ações, que não ocorriam no
campus Guarulhos, eram possíveis de realizar e uma delas foi a abertura do curso
técnico integrado, discussão que vinha sendo realizada pela comunidade interna, mas
que estavam com dificuldade para implanta-la devido ao quantitativo de professores
estabelecidos pelo MEC para o nosso campus (no máximo 70 professores, estávamos
muito próximos desse número), fomentei essa discussão no campus Guarulhos, quando
percebi que haviam códigos de vagas para contratações de professores, e demonstrei
que era possível contratar os professores do núcleo comum (português, inglês,
matemática, química, biologia, historias, educação artística e educação física), e assim
foi realizado, possibilitando a implantação de dois cursos da modalidade integrado para
o próximo semestre. Se soubesse que haveria a possibilidade de implantar esses cursos
não teria saído do campus naquele momento.
Cobertura para as motos?
R. Vamos tentar, através de parcerias, viabilizar todas as obras de infraestrutura
necessária para o campus, mas as prioridades serão a quadra esportiva e o restaurante,
que são necessidades mais urgentes nesse momento.
Diminuir a evasão?
R. Diminuir a evasão não é um processo simples, pois primeiro temos que diagnosticar
a causa e trabalhar para minimizar os problemas identificados. A minha proposta é
trabalhar com as informações obtidas pelos diversos setores da escola e tentar parcerias
com o setor público e privado para diminuir os problemas, por exemplo: falta de
transporte público ou falta de estágio.

