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OBJETIVO:  

Mobilizar todo colegiado e a comunidade nesta ação solidária com a Escola. Permitir 
condições mínimas de bem estar nas dependências da Escola. A qual encontra-se abandonada 
pelos órgãos competentes. Viabilizando ambientes mais adequados para o aprendizado e 
principalmente dignos de convivência. 

 
 
JUSTIFICATIVA: 
 

Em reportagem transmitida pela RPC-TV no dia 29 de outubro o que abalou a todos que 

já estudaram nesta escola. A escola está caindo aos pedaços extremamente abandonada.  Há 6 

anos a secretaria da educação prevê enviar dinheiro para as obras a ultima promessa era para 

inicio em 21 de maio e até agora nenhuma ação foi realizada. A escola não terá esta reforma 

neste ano, atividades foram canceladas. Quando chove as salas ficam sem condições de uso 

chove dentro e fora da escola. Banheiros sem condições de uso adequado, a escola está em 

estado deplorável. Paredes rachadas, estrutura metálica das janelas enferrujadas sem nenhuma 

funcionar adequadamente. Resumindo a escola não tem condições mínimas de funcionamento. 

Quadros de giz depredados, Tvs não funcionam, tacos do chão soltos. Enfim há muito o que 

fazer sabe-se que temos muito trabalho pela frente e ex-alunos estão dispostos a ajudar e 

reerguer a escola, papel este que nossos governantes deveriam fazer e não fazem nem o 

mínimo possível! 

Um lugar que era para despertar o sonho dos estudantes tem tirado as esperanças!  

     

 

 

Por meio deste evento: MUTIRÃO SANTUBA a escola estará envolvendo toda a 

comunidade escolar, onde os estudantes do 6º ano ao Ensino Médio estarão envolvidos em uma 

ação solidária com a escola. O projeto será realizado com a equipe gestora, professores e 

funcionários estarão neste evento conosco  transmitindo sua forma de pensar e de ver o mundo 

onde quando ajudamos o próximo todos ganham em sabedoria, vivência e construção de um 

mundo melhor! 



  

Envolvendo e sensibilizando a comunidade local para que possam também ter este 

despertar para o “CUIDAR” de nossa escola e do que não é nosso. Podemos fazer a nossa 

parte dentro da sociedade fazendo a diferença em nossos arredores. Valorizando toda e 

quaisquer ajuda que possa surgir. 

 

METODOLOGIA 

Realizaremos algumas reuniões com os gestores da escola para fazermos os 

levantamentos possíveis para o mutirão. Será realizado junto aos estudantes uma conversa para 

sensibilização em participar e estar divulgando por toda a comunidade o dia do mutirão solidário. 

A equipe gestora se responsabilizará em fazer os bilhetes para divulgação junto aos pais, os 

estudantes do GRÊMIO ESTUDANTIL farão cartazes para a doações de materiais que estão 

descritos no cronograma. Diariamente em sala de aula os professores irão divulgar e incentivar a 

participação dos estudantes e seus familiares, ajudando a “cobrar” as doações que possam vir 

das famílias. 

A equipe da Comissão Organizadora e equipe diretiva da Escola ficarão responsáveis em 

divulgar o ofício para a coleta de doações mais pesadas, através de contatos que forem a nós 

chegando iremos viabilizar a efetiva doação.  

O mutirão irá acontecer até quando conseguirmos deixar a escola um ambiente saudável, 

digno de aprendizagem para nossos estudantes. Faltando apenas a parte dos nossos 

mantenedores para que a reforma predial aconteça. 

 

Horário de chegada: 07h:30min  

Materiais que precisamos conseguir 

Muita areia Mudas flores Portas para os banheiros 

Tintas base d’água branca Mudas de árvores Vidros 

Pneus vários tamanhos Caçambas para entulhos Telhas 

Tinta esmalte para pintar os 

pneus: vermelho, azul, 

amarelo, laranja, verde 

  

  

  

 

Cada voluntário deverá levar o seu kit de ferramentas 

identificado. 

Algumas sugestões do que podemos precisar no mutirão. 

Pintura dos muros Jardinagem Elétrica 

Pincel, rolo, luvas roçadeira alicates 

rolo enxadas Fita isolante 



Bandeja de tinta cortadeira martelo 

luvas apá Chave de fenda 

Pano de chão rastelos  

Caixas de papelão luvas  

Corantes para as tintas Caixas de papelão  

 pneus  

   

   

   

   

 

ALIMENTAÇÃO: 

A direção da escola terá uma equipe para ajudar este item, estarão recebendo os lanches e 

organizarão alguns alimentos como bolos, café.  

Contribuição de lanche coletivo, assim se cada um levar algo pra comer e partilhar, todos 

terão um lanche. Para beber leve água, refrigerante, sucos. 

  

 

 

Teremos os seguintes trabalhos 

1. Pintura dos muros internos  

2. Carpir e retirar todos os matos de vários locais da escola. 

3. Refazer a área da quadra de areia,  

4. Refazer  a pista de salto em distância  

5. Reconstruir a pista de atletismo 

6. Remoção dos entulhos que estão na escola 

7. Fazer uma lista do que iremos precisar que tenha um custo maior. 

 

Sabe-se que teremos muitas ações até concluirmos este mutirão! 

 

Previsão para término/confraternização deste mutirão será no dia  

08 de dezembro, já que os estudantes terão até quarta-feira aula. 

 

 

  

 



FOTOS:    Fizemos algumas observações. 

 

 

 

 

 

 

O mato toma conta de 

toda a área externa da 

escola. Carpir e lavar 

as escadarias ou pintar 

com tinta de concreto. 

 

 

Faltam muitos vidros, 

porém as estruturas 

metálicas estão 

enferrujadas, emperradas, 

tortas necessitam de 

trocas impossibilitando a 

troca imediata, já as 

pinturas podemos viabilizar 

para fazer desde que 

tenhamos as tintas. 

 

 



  

 

 

 

 

 

Toda esta lateral da quadra 

precisa carpir e ver o que 

encontramos embaixo: se é 

cimento, terra enfim... 

Pintura dos muros internos 

Carpir, plantar árvores, colocar 

alguns bancos  e mesas de 

concreto fixos. 

Na foto abaixo: quem sabe 

refazer a calçada/escada/rampa. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda a pintura 

predial está 

danificada, 

instalações elétricas 

aparentes, pensamos 

em pintar as 

calçadas ou lavar 

com alta pressão. 

 

As traves devem ser 

pintadas com tinta esmalte 

brancas, as muretas nas 

laterais da quadra, as 

colunas bem como as linhas 

de marcações das 

modalidades esportivas: 

futebol, vôlei, basquete 

handebol. Tabela de 

Basquete não tem ver a 

possibilidade de conseguir 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O quadro de giz precisamos 

esperar a verba ser liberada 

para a troca, não 

conseguimos trocar custo 

muito alto. Mas as laterais 

que estão pintados de 

marrom podemos deixar 

uma cor mais leve neste 

ambiente de sala de aula. 

O mesmo caso já citado 

sobre os vidros e a 

estrutura metálica, 

pouco dá para 

recuperar,  mas 

precisamos de algum 

técnico para nos 

orientar. Já as paredes 

podemos pintar. 



 

 

 

 

 

 

 

Cronograma desta semana 

 

DATA AÇÕES DOAÇÕES 
05/11 à 10/11 Divulgar nas rede sociais sobre o 

mutirão 
Solicitar doações dos materias 
da lista 

05/11 - 2ª feira Trabalho de conscientização dos 
estudantes junto com o 
colegiado. 
Trabalho com o grêmio estudantil 
para fazer cartazes pedindo 
doações. Fixar nos comércios, 
fazer panfletagens nas 
residências próximas pedindo 
doações de tintas e ajuda no 
mutirão. 

Ofício escrito pela Escola para 
divulgar e conseguir as doações. 

06/11 - 3ª feira Deixar claro que todos os 
voluntários devem trazer os seus 
kit ferramentas identificados para 
evitar extravios 

Os materiais que forem 
chegando na escola ver um 
espaço para armazenar até o dia 
do mutirão. 

07/11- 4ª feira   

08/11 - 5ª feira   

09/11 - 6ª feira Durante o dia fazer todo o 
levantamento do que já foi 
arrecadado e a noite reunião da 
organização final 
Verificar se a caçamba já foi 
deixada na escola. 

Convidar os professores a fazer 
parte desta reunião se possível. 

10/11 - SABADO - 7h:30min. Abertura da escola para a 
coordenação e gestores 

Chegada da coordenação e 
gestores da escola. 
Luciana, Carolina, Mader, Cris, 
Cristiane Bogo, e professores 

8h:00min.  Acolhida e café Chegada dos voluntários 
rapidamente tomam um café e se 
dirigem a quadra para separação 
das equipes. 

8h:10min. Atividades iniciam após as 
equipes estarem formadas. 

Cada equipe terá um 
coordenador responsável, que 
estará junto nas funções 
desempenhadas por todos. 

12h:00min  Pausa para um lanche 
Voluntário trazer lanche coletivos 
para partilhar com todos 

Fica a critério de cada voluntário 
se quiser ir pra casa almoçar. 

13h:00min Retomada das funções Fica a critério de cada voluntário 



ver seu limite de trabalho. 
Qualquer reclamação os 
coordenadores devem fazer a 
coordenação do evento Mader e 
Cris  

16h:30min Lanche rápido para quem 
precisar de uma parada 

 

   

   

Término das atividades estimado 
até o sol se por... 

Sendo horário de verão pode-se 
prolongar mais. 

 

   

 

 

 


