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A expressão "chão da escola" remete para nós, profissionais de educação, o local 
em que ocorrem os processos educacionais. Porém, para alguns, esse tal "chão 

da escola" significa as pegadas que formam os caminhos a serem seguidos pelos 
alunos, que é rico em pegadas de diversos tamanhos, formas e cores… é sortido, 

é múltiplo! O chão da escola precisa misturar pegadas dos profissionais e 
também dos familiares!

É no chão da escola, no chão do pátio, no chão da sala de aula, da cozinha, do 
refeitório, da biblioteca, do corredor, da rua entorno da escola... todo o conjunto! 

Esta é a diversidade, são múltiplas as pegadas de todos os profissionais que 
auxiliam no processo educativo e na formação do aluno(a).

É neste lugar que estão os tropeços que sofremos ao longo da vida, mas também 
é onde encontramos a energia que nos impulsiona a enfrentar todos os 

problemas! São histórias que, quando divididas, passam a ser uma luta coletiva! 
São histórias alegres, tristes, de conquistas e perdas e que passam a ser 

consideradas histórias daquele lugar, “da minha escola”. Somos 21 espaços 
escolares, além de outros pedagógicos e administrativos que também constroem 

história! É assim que construímos a rede de Educadores, fazemos Educação!

Interligando os pontos, adquirimos conhecimento para superarmos regras 
matemáticas e gramaticais, aprendemos sobre ciências da natureza e humanas e 
todos os outros conteúdos desenvolvidos dentro desses espaços. Mas, ali, a vida 

é ensinada. É ali que o aluno aprende como pensar, falar, ouvir, lutar contra os 
preconceitos, praticar esporte, aprender música, dançar e tantos outros 

contextos… é ali que formamos o cidadão em sua integralidade! São esses 
fatores que, quando multiplicados ou divididos com o próximo, se tornam um 
verdadeiro ato de amor! É a evolução, pois educar não é acomodar, não é se 

confortar com as respostas.

Educar é a construção de perguntas que mudarão a pessoa, a sociedade e a vida 
de todos. Está longe de ser um processo fácil, é uma batalha diária que deixa 

marcas e que se tornam cicatrizes. 

Não tenham vergonha de suas cicatrizes, elas não foram opcionais e apesar de 
não serem símbolos de beleza, mostram todo o seu esforço na busca de 

resultados positivos, de vitórias na vida!

E não tenham vergonha de suas lutas! Nós estamos aqui para provocar o pensar, 
estamos aqui construindo saberes que são capazes de mudar o mundo, estamos 

construindo uma educação humana, educando para a vida!

O tema 2023 da Rede Municipal de ensino é "Educação socioemocional: 
vivenciando sentimentos e emoções no contexto escolar" e os subtemas 

bimestrais são:

1º BIMESTRE: Ambientes saudáveis, constroem pessoas saudáveis.
2º BIMESTRE: Escola acolhedora, vivências de sentimentos e emoções.

3º BIMESTRE: Histórias da nossa identidade.
4º BIMESTRE: Janela para o mundo.

No chão da escola
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