ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Escola Municipal Professor Ubirajara Ferreira
e.m.p.uferreira@gmail.com

Parceria Petra Agregados e Escola M. Professor Ubirajara Ferreira
A partir de 2011 quando nos foi informado que teríamos uma Pedreira ao lado de nossa Comunidade
Escolar, houve grande preocupação por parte dos funcionários devido à mudança no meio ambiente do
entorno da Unidade. A Petra (antes PedraSul) sempre se mostrou muito solidária e procurou a escola onde
fez uma Reunião com os membros da Equipe e propôs abraçar a Unidade escolar na medida do possível.
Desde então, esta Unidade tem sido agraciada com a colaboração da Petra que sempre é solícita e
procura com todo zelo atender aos pedidos desta Escola. Temos consciência que muitos são os pedidos,
devido às demandas e carência financeira que a escola tem por ser uma entidade Pública.
Em 2012, logo quando a Petra inaugurou, nos presentearam com a construção de duas salas em
nossa escola onde funciona as Salas de Informática e uma sala de leitura. Vale ressaltar que a sala de
informática foi totalmente equipada pela Petra que doou computadores e impressoras. Do que nos serviria
ter uma Sala tão bem elaborada se não tivéssemos um professor habilitado para capacitar os alunos? A
Petra, acreditando no nosso trabalho pedagógico, mantém desde esta data uma Professora que ministra
aulas de Inglês e Informática aos nossos alunos.
Muitos são os benefícios que esta parceria nos proporciona. Um fundamental benefício é o
funcionário de limpeza que nos ajuda a manter a organização da escola. Temos sempre recorrido a Petra
quando necessitamos. Algumas solicitações atendidas foram: Tinta para pintura da escola, solda de mesas
e cadeiras, capina da Unidade Escolar a cada três meses, uma caixa d’água de 15.000 litros pra fazer a
limpeza da escola, pois um problema de água no bairro e pequenas reformas em geral.
Uma grande conquista da nossa Unidade Escolar foi a Climatização. Nossa Unidade tem aparelhos
de ar condicionados até nos corredores. Tudo isto foi custeado pela Pedreira que pagou desde o aumento
de carga, compra dos aparelhos e ainda nos fornece a manutenção periódica.
Tais melhorias foram essenciais para que nossa Unidade Escolar tivesse um ótimo desempenho no
IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica nos últimos anos, ficando entre as melhores notas
do município.
Muitos Projetos ainda estão sendo gerados; o mais novo é o Projeto de Educação para a cidadania
proposto pela Petra e já funcionou no ano de 2018. Este Projeto consiste em manter os alunos em
Educação Integral proporcionando acompanhamento Pedagógico (Reforço Escolar) e atividades
complementares como esportes e dança. Este Projeto tem um grande investimento financeiro, pois tem
previsto a construção de duas salas. É importante salientar que a Petra custeou toda parte financeira deste
Projeto como: pagamento de Professores e monitores e compra de material de apoio para a execução do
mesmo.
Acreditamos que o sucesso da nossa Unidade Escolar se dá ao grande investimento que tem sido
feito e agradecemos a parceria.
Atenciosamente,
Renata Luiz
Diretora

