
Manifesto dos estagiários da Educação de Lajeado/RS

Em meio ao pior momento da crise sanitária, econômica e política que o Brasil passa,
precisamos nos manifestar quanto à suspensão do contrato dos estagiários da Educação de
Lajeado (RS). Somos os(as) futuros(as) educadores e educadoras que escolheram estar na
base da formação de toda a sociedade civil brasileira. Pela segunda vez em meio a
pandemia do novo coronavírus, o município de Lajeado, suspendeu os trabalhos prestados
pelos estagiários dentro das escolas de Educação Infantil e Ensino Fundamental, sem ao
menos dialogar conosco e expor preocupações quanto à situação que vivemos.

Somos estudantes de licenciatura e escolhemos a Educação como meio de trabalho.
Acreditamos que é a partir dela que podemos garantir à comunidade brasileira um futuro
digno, de conhecimentos, aprendizagens e criticidades. Somos muitos e muitas que
enxergam a Educação como a base de uma sociedade próspera, capaz de pensar de
maneira autônoma e se posicionar perante aqueles que devem nos representar na esfera
política, a qual decide os caminhos que percorremos enquanto nação.

O descaso com a Educação a nível estadual e nacional é alarmante, contudo,
acreditamos que a nível municipal essa realidade seja diferente. No entanto, sentimos que
falta comprometimento com o futuro da Educação, isto é, conosco, àqueles e àquelas que
estão dedicando anos da vida para estudar e se preparar para estar na linha de frente da
formação das nossas crianças e adolescentes e, por consequência, garantir que haja
perspectiva de vida que vai ao encontro daquilo que as famílias desejam.

Trabalhamos diariamente nas escolas municipais de maneira presencial.
Desenvolvemos inúmeras atividades, como: organização e entrega das atividades a serem
desenvolvidas pelas crianças e adolescentes em casa; receber e informar os responsáveis
que chegam nas escolas com inúmeras dúvidas; organização e higienização dos espaços
em que há circulação de pessoas; auxílio no planejamento de aula com os(as)
professores(as); assessoria àqueles que têm dificuldades de manusear as ferramentas
tecnológicas utilizadas atualmente para o desenvolvimento de atividades e aulas;
recebimento de materiais entregues nas escolas por parte dos responsáveis; cobrança de
devolutiva das atividades aos responsáveis; substituições eventuais de professores(as) que,
por algum motivo, acabam faltando e outras mais.

Entendemos que o momento é delicado, mas o município não pode agravar ainda
mais a situação da nossa sociedade, privando pessoas de seus sustentos básicos, como se
não houvesse prestação de serviço por nossa parte, mesmo em meio a todo caos que
vivemos. Sempre estivemos dispostos a qualquer atividade dentro da escola. Enxergamos
prosperidade na Educação, entretanto, qual incentivo que recebemos em troca? Precisamos
pagar nossos estudos, aluguel, água, luz, comida. Precisamos do nosso emprego, sabemos
que o número de desempregados no Brasil cresce cada vez mais e cabe aos nossos
representantes garantir que haja o básico. Não estamos aqui pedindo esmolas, estamos
pedindo que nos deixem trabalhar e desenvolver nossas atividades, assim como já estamos
fazendo. O salário do estagiário de Lajeado está fixado em R$ 978,41. Sempre há o que
fazer nas escolas, não estamos parados(as).

Por isso pedimos: mantenham nosso contrato ativo, precisamos garantir que não se
agrave ainda mais essa crise que vivemos. As escolas, as Direções, os(as) professores(as),
nossas crianças e adolescentes e a comunidade escolar como um todo precisam de nós.
Queremos continuar a exercer nossas atividades nas escolas, que são fundamentais para a
continuidade dos estudos. Todavia, podemos pensar em alternativas para frear o contágio,
caso seja a intenção, como um trabalho híbrido, em que deslocamo-nos até a escola alguns
dias e em outros trabalhamos remotamente, auxiliando os(as) professores(as) a desenvolver
atividades virtuais junto às turmas que têm/terão aulas síncronas pelas plataformas digitais;
uma redução de carga horária, com possibilidade de recuperação posteriormente; outras
possibilidades podem surgir em decorrência de um diálogo com a Secretaria da Educação e
outros responsáveis.

Não podemos aceitar mais descaso com a Educação do Brasil!
A pátria amada não pode esquecer de educar e amar!


