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ENCONTRO DE BOAS PRÁTICAS 2015

Entrando no mundo do Pedro
Realidade e ação de um ensino-aprendizagem colaborativo na perspectiva da inclusão.

Dentre todas as ações de Boas Práticas apresentadas pelas escolas de nossa diretoria
comentamos uma que chamou a atenção de muitos presentes, pela sutileza das ações
desenvolvidas que mostrou a possibilidade do trabalho com a inclusão de alunos com
autismo no ensino regular. Onde a participação da família, da escola e dos atendimentos em
sala de recursos, das terapias (fonoaudióloga e terapeuta ocupacional) ajudaram no
desenvolvimento da criança refletindo no contexto escolar. Pedro, o aluno, está no terceiro
ano, é alfabetizado, participa das atividades propostas e quando possível dos eventos
promovidos pela escola. Sendo notável o progresso que atingiu durante estes três anos na
mesma unidade escolar. Então podemos crer que é possível professores das classes
regulares desenvolverem ações grandiosas partindo de um simples olhar, o olhar crítico e
ansioso de alcançar ações positivas.

CEL MAURO DE OLIVEIRA
Diversas ações foram desenvolvidas ao
longo do ano: Blog "Italianando a San
Paolo", idealizado e concebido pelos
estudantes e pela professora de língua
italiana. Visita ao Museu da Imigração
oportunidade para descobrir como se
realizaram os processos imigratórios em
São Paulo. Visita à Exposição Picasso e
a Modernidade Espanhola, no Centro
Cultural Banco do Brasil. Celebração da
"Fiesta de La Hispanidad" festa com
apresentação de música, teatro, desfile
dos alunos na escola para comemorar
"La Hispanidad. Visita à Exposição Frida
Kahlo - Conexões entre mulheres
Surrealistas no México, no Instituto
Tomie Ohtake, onde os alunos
investigaram a vida e a obra da pintora
mexicana Frida Kahlo, bem como sua
influência em artistas surrealistas.
Assim sendo os alunos se aprofundaram
nas
Vanguardas
Europeias,
com
participação no teatro apresentado
pelos monitores.

CEL BUENOS AIRES
Como o CEL é um espaço diferenciado
dentro da Unidade Escolar, temos o
privilégio de receber alunos de outras
escolas e outras diretorias, fato que
enriquece o envolvimento de todos no
desenvolvimento das ações. Espelhando-se
na exposição
de Frida Kahlo foi
desenvolvido um projeto de releitura das
obras da artista e apresentação de
trabalhos com temas gastronômicos como:
empanada argentina, alfajor e culinária
típica mexicana; temas geográficos e
históricos sobre as cidades de Granada e
Valência e por fim tema cultural “el dia de
los Muertos”. A professora de Francês
trabalhou moda com a diversidades das
cores. A turma de alemão produziu diversos
vídeos com temas do cotidiano como
Terapia de Grupo com Psiquiatra, Visita a
um Brechó, Intoxicação Alimentar e
Violência, todos encenados e gravados
pelos alunos.

PEI – PROGRAMA DE
ENSINO INTEGRAL

Além das escolas EE Casimiro de Abreu,
EE Dulce Ferreira Boarin, EE Frontino
Guimarães e EE Orlando Horácio Vita, EE
Mauro de Oliveira, em 2016 teremos a EE
Buenos Aires. Esse modelo de escola tem
como objetivo a formação do aluno
“Autônomo, Solidário e Competente”,
através
do
desenvolvimento
do
Protagonismo Juvenil e da elaboração de
seu Projeto de Vida. Para atingir esse
objetivo conta com Modelo de Gestão,
Modelo
Pedagógico,
Gestão
de
Desempenho e Formação diferenciados,
apoiados nos “Valores, Princípios e
Premissas do Programa”, procurando
articular as disciplinas da base Nacional
Comum do Currículo com a Parte
Diversificada.

Teatro na Escola
EE Afrânio Peixoto
Alice no País das Maravilhas e O Mágico
de Oz, peças encenadas pelos alunos
da EE Afrânio Peixoto. O grupo está se
aprimorando a cada dia para apresentar
ao seu público, peças diferenciadas com
maestria. O sucesso de vosso trabalho e
o exemplo que estão dando abrilhanta o
caminho de todos nós da Educação.
Parabéns!!
www.educacao.sp.gov.br

Mostra de Projetos
A EE Orlando Horário Vita, escola que
atende alunos do Ensino Fundamental
dos Anos Iniciais e aderiu o PEI em
2015, apresentou à comunidade diversos
trabalhos embasados no Ler e Escrever,
foram eles: Povos Indígenas Brasileiros,
Animais do Pantanal, Astronomia:
Sistema Solar, Sequência DidáticaReconto e Sustentabilidade. A exposição
contou com maquetes, apresentações de
danças típicas, coral natalino, dança da
fita, pirâmide de alunos e muito mais.

PROJETO EARLY BIRD
Inglês para alunos do Ensino Fundamental
Anos Iniciais é um projeto que está sendo
desenvolvido na EE Toledo Barbosa com
duas aulas semanais e ministradas através
de metodologia de ensino diferente e
especializada, que trabalha a oralidade sem
comprometer a alfabetização. Além da
participação na Feira Cultural, apresentaram
coral na festa de encerramento do ano.
Parabéns à Equipe!
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