
 

 

 

 
 

 

Introdução: 

 

No atual Currículo, as diversas disciplinas contemplam-se continuamente na 

construção do significado dos temas mais relevantes para a formação das pessoas. E, no 

interior de cada uma delas, os diversos assuntos, as diversas partes intradisciplinares também 

se complementam e auxiliam mutuamente (p. 48). 

Nas escolas jurisdicionadas a Diretoria de Ensino de Barretos, são realizados projetos 

tendo como base o Currículo Oficial do Estado de São Paulo e com o objetivo de desenvolver 

uma aprendizagem holística nos alunos, fortalecendo valores e atitudes a fim de permitir o 

desenvolvimento global do ser humano.  

Dentre os projetos, se sobressaem: 

• Anima Barretos; 

• Sustentabilidade/Meio Ambiente; 

• Horta Educativa; 

• Projeto Jardinagem; 

• Todos Contra o Aedes; 

• Esportes Radicais; 

• TV na Escola; 

• CEL – Centro de Estudos de Línguas; 

• Robótica; 

• Educação Especial; 

• Educação Fiscal na Escola; 

• Saúde Calculada; 



 

 

• Sala de Leitura; 

• Jornal da Escola; 

• Grêmio Estudantil; 

• PMEC – Professor Mediador Escolar e Comunitário; 

• Feiras do Conhecimento e; 

•  Dia da Matemática. 

 

Cada escola ao final do ano deve apresentar um dos projetos acima mencionados na 

Expoprojeto, uma feira de exposições e apresentações do projetos desenvolvidos na escola 

durante o ano letivo. 

 

Justificativa: 

 

O desenvolvimento dos projetos se justifica em articular as atividades com os 

conteúdos do Currículo Oficial do Estado de São Paulo, de forma lúdica e prazerosa. 

 

Objetivo: 

 

• Desenvolver as habilidades do Currículo Oficial do Estado de São Paulo de 

maneira lúdica; 

• Utilizar a plataforma Foco Aprendizagem como base para os conteúdos a 

serem desenvolvidos; 

• Desenvolver o protagonismo juvenil; 

• Utilizar integralmente os recursos disponíveis nas escolas; 

• Tornar o ambiente escolar mais atraente; 

• Solidificação da aprendizagem. 

 

Desenvolvimento: 

 

 

 

 



 

 

 

ANIMA BARRETOS 

O Projeto Anima Barretos, 

é um festival que reúne 

animações criadas pelos 

alunos das escolas 

jurisdicionadas pela 

Diretoria de Ensino e 

alguns municípios 

parceiros, com objetivo de 

instigar o uso da 

tecnologia e a Linguagem 

Cinematográfica na sala de 

aula. A premiação das 

animações mais votadas no site foi realizada na Expoprojetos, o projeto chega em 2016 na sua 

10ª edição com a inscrição de 45 animações (votação on-line pelo site 

www.animabarretos.com.br).   

 

 

 

CONGRESSO DE BOAS 

PRÁTICAS 

A E. E. Dalva Vieira Itavo, 

Profª, foi selecionada para 

participar do  5º Congresso 

de Boas Práticas, 

promovido pela Parceiros 

da Educação. As 

professoras Cibeli Carrara 

e Claudia Junqueira 

compartilharam a atividade 

trabalhada com alunos que 

Ensino Médio denominada 

Circulo Trigonométrico. 

E. E. Dalva Vieira Itavo, Prof. 



 

 

 

SUSTENTABILIDADE/MEIO AMBIENTE   

 

Durante o decorrer do ano de 

2016 a E. E. José Antônio 

Santana oportunizou a seus 

alunos vários momentos de 

conscientização da necessidade 

de se preservar o meio 

ambiente. A articulação do 

trabalho envolvendo as várias 

disciplinas e séries foi um 

convite ao aprendizado.   

 

 

 

Produção de sabão caseiro 

pelos alunos da E. E. Mário 

Vieira Marcondes. 

 

 

 

 

 

 

Projeto Sustentabilidade - 

Oficina de fantoches. 

Professora Celina Aparecida 

Kaneda com alunos do 

ensino fundamental, 

reutilizando materiais 

disponíveis na Escola.

       E. E. José Antônio Santana  

 

  E. E. Mário Vieira Marcondes  

 

  E. E. Paulina Nunes de Moraes, Profª.  

 



 

 

 

HORTA EDUCATIVA 

O Projeto Horta Educativa 

tem como objetivo fortalecer 

o trabalho educacional 

voltado à formação de valores 

sociais, culturais e 

alimentares compatíveis com 

a preservação da cultura do 

país, do meio ambiente e da 

promoção de hábitos 

alimentares saudáveis. É um 

instrumento pedagógico para 

a compreensão da relação 

meio ambiente e alimentação 

saudável, relacionando-os à saúde, 

cidadania e qualidade de vida. 

 

 

 

A E. E. Dona Alice Fontoura 

de Araújo, com apoio da 

equipe docente, funcionários 

e alunos (as), construiu na 

Unidade Escolar, Horta 

Orgânica, com etapas 

realizadas desde a limpeza do 

terreno, passando pelo 

plantio, até a mesa do almoço 

dos alunos. 

 

 

PROJETO JARDINAGEM 

O projeto envolveu os alunos 

para revitalizar a paisagem da 

escola fazendo uso de 

materiais que seriam 

descartados e causariam 

grande dano à natureza 

 

E. E. Francisco Bernardes Ferreira, Com. 

 

E. E. Alice Fontoura de Araújo, Dona. 



 

 

 

 

TODOS CONTRA O 

AEDES 

 

Trabalhar em sala de aula e 

com a comunidade escolar 

esclarecendo sobre o vetor e a 

doença que vem causando 

muitas mortes.  

 

 

 

 

 

Contribuir para a preservação 

da saúde e incentivar atitudes 

de prevenção ao mosquito da 

dengue e também prevenir a 

proliferação do mosquito e 

como consequência a doença. 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Todos Contra a 

Dengue - Conscientizando a 

Comunidade ao Entorno da 

Escola

E. E. Alzira Tonelli Zaccarelli 

 

E. E. Maria Helena Scannavino, Prof. 

E. E. Dalva Lellis Garcia Prado, Prof. 

E. E. Zezinho Portugal 



 

 

 

 

 

A escola vem desenvolvendo 

este projeto desde o inicio do 

ano letivo em parceria com a 

Secretaria da Saúde de 

Olímpia. 

 

 

 

 

 

 

ESPORTES RADICAIS 

 

E. E. Alexandre de Ávila 

Borges realizou em sua 

Unidade Escolar, 

exposição do projeto 

“Esportes Radicais”. O 

projeto envolveu as 

disciplinas de Matemática 

e Física, com produção de 

maquetes elaboradas pelos 

alunos e mediada pelos 

professores. 

 

 

 

 

TV NA ESCOLA 

 

Os alunos da E. E. E. I 

Capitão Narciso Bertolino 

criaram a "TV Capitão"! 

Todas as ações que 

acontecem na escola são 

registradas. Os alunos 

realizam entrevistas com os 

protagonistas das ações! .  

E. E. Narciso Bertolino, Cap. 

E. E. Alexandre de Ávila Borges 

E. E. Wilquem Manoel Neves, Dr. 



 

 

 

CEL – CENTRO DE ESTUDOS DE LÍNGUAS 

 

 

 

Realização da semana Cultural 

– HATSUIKE IKEBANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aluna fazendo uma 

apresentação musical na III 

Expoprojetos Barretos. 

 

 

 

 

 

 

 

ROBÓTICA 

Trabalhar com robótica na 

escola é uma possibilidade 

de utilizar conceitos de 

várias disciplinas como 

Física e Matemática e 

estimular o raciocínio lógico, 

a resolução de problemas e a 

autoria dos alunos. Por meio 

de propostas educacionais 

dessa natureza, os estudantes 

são inseridos em um 

ambiente de aprendizagem 

diferente que busca promover 

reflexões sobre questões científicas.

E. E. Antônio Olympio, Dr. 

E. E. Antônio Augusto Reis Neves, Dr. 

E. E. Valois Scortecci 



 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

 

 

Apresentação em coral dos 

alunos de Educação Especial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munidos das orientações da 

educação inclusiva, o Centro 

Estadual de Educação de 

Jovens e Adultos (CEEJA), 

garantiu igualdade de direitos 

ao aluno Bento. Venceu 

barreiras que impediam de 

cursar com autonomia os 

níveis e etapas de ensino.  

 

 

 

 

 

 

Projeto “PARATODOS”, 

com o objetivo de 

conscientizar e sensibilizar 

sobre a inclusão para toda 

comunidade intra e 

extraescolar. 

 

 

 

E. E. Benedito Pereira Cardoso, Prof 

CEEJA 

E. E. Lacy Bonilha de Souza, prof. 



 

 

EDUCAÇÂO FISCAL NA ESCOLA 

 

 

Os alunos se tornam mais 

conscientes quando aprendem 

a identificar o valor dos 

impostos incluídos no preço 

de produtos e serviços que 

consomem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projeto Educação Financeira 

na Escola, sendo 

desenvolvido pela Priscila 

Perroni no 9º ano da escola E. 

E. Prof. Maria Ubaldina de 

Barros Furquim. 

 

 

 

 

 

 

SAÚDE CALCULADA 

 

Culminância das Eletivas do 

1º semestre da: Saúde 

Calculada. 

 

 

 

 

 

 

E. E. Francisco Bernardes Ferreira, Com. 

E. E. Maria Ubaldina de Barros Furquim, Prof. 

E. E. Aymoré do Brasil, Prof. 



 

 

SALA DE LEITURA 

 

 

A E. E. Embaixador Macedo 

Soares, desenvolveu em sua 

Unidade Escolar, o Projeto: 

"O Romantismo está no ar". 

Foram encenadas pelos 

alunos, belíssimas 

apresentações. 

 

 

 

 

 

 

 

Sala de Leitura, 

desenvolvendo o Projeto “Ler 

por Prazer”, levou os alunos 

do 7º Ano ao bosque da 

escola e levaram diversos 

Contos e Crônicas. 

 

 

 

 

 

 

JORNAL ESCOLAR 

 

A EE. Prof. Darcy Silveira 

Vaz, desenvolve em sua 

Unidade Escolar, o “Jornal 

Ação Jovem”. Desenvolvido 

com participação da equipe 

gestora, docentes, Grêmio 

Estudantil e toda comunidade 

escolar.

E. E. Darcy Silveira Vaz, prof. 

E. E. Macedo Soares, Emb. 

E. E. Elói Lopes Ferraz, Dr. 



 

 

 

GRÊMIO ESTUDANTIL 

 

 

Grêmio estudantil em ação 

para conscientizar os alunos 

sobre a importância em 

realizar o SARESP com 

responsabilidade. 

 

 

 

 

 

 

Grêmio Estuidantil da E. E. 

Ovídio de Souza Dias 

conscientizando os demaus 

alunos na importâmncia em 

realizar o SARESP. 

 

 

 

 

 

 

 

PMEC – PROFESSOR 

MEDIADOR ESCOLAR E 

COMUNITÁRIO 

 

Palestra sobre Gravidez na 

Adolescência e DSTs, 

parceria com Mediacao 

Escolar e Secretária da Saúde 

da Mulher. 

 

E. E. Ovídio de Souza Dias 

 

E. E. Fábio Junqueira Franco 

E. E. Almeida Pinto, Cel. 



 

 

FEIRA DO CONHECIMENTO 

 

 

Experiências e atividades na 

I Mostra Científica da E. E. 

Anita Costa, Dona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exposição de projetos e ações 

desenvolvidas pelos alunos. 

Em 2016 foi realizado a 3ª 

edição do evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Feira de Ciências e 

Tecnologia da Escola Enoch 

Garcia Leal. 

E. E. José Marcelino de Almeida 

E. E. Anita Costa, Dona 

E. E. Enoch Garcia leal 



 

 

 

DIA DA MATEMÁTICA 

 

A Matemática por definição é a 

ciência que estuda o raciocínio 

lógico e abstrato. E, por conta 

de sua importância no dia 6 de 

maio é comemorado o Dia 

Nacional da Matemática. Para 

celebrar a data os professores 

de matemática da E. E. Cel 

Silvestre de Lima, promoveu 

diversas atividades 

diversificadas para  

aprendizagem da matemática. 

 

 

 

 
MEDIAÇÃO E LINGUAGEM  

 

O projeto Mediação e Linguagem, M&L, tem por objetivo propor a transposição das 

obras literárias para a linguagem do vídeo, do cinema e do podcast, por meio de orientações 

técnicas à distância (no formato de videoconferência), que contribuem para o letramento 

digital de alunos e de professores. A partir da leitura de obras literárias as orientações são 

elaboradas para subsidiar os educadores da rede com experiências da linguagem 

audiovisual. Os trabalhos selecionados por cada uma das Diretorias de Ensino são 

publicados no blog M&L, ferramenta que favorece a divulgação dos trabalhos, para aqueles 

que estão diretamente envolvidos, como também para todos os membros da comunidade 

escolar que poderão conhecer, por meio de representação, os resultados alcançados por 

parte significativa da Rede Oficial de Ensino do Estado de São Paulo. A etapa final do 

projeto prevê uma mostra virtual dos trabalhos por meio de videoconferência em que 

professores e alunos, presentes nos pontos de recepção da Rede Oficial de Ensino, 

comentam o processo de criação dos vídeos e radionovelas selecionados pelos PCNP LP 

como mais representativos do trabalho desenvolvidos nas escolas. 

E. E. Silvestre de Lima, Cel. 



 

 

Ano passado a Diretoria de Ensino de Barretos foi selecionada como melhor 

Radionovela do Polo 8 que envolvia as Diretorias de Catanduva, José Bonifácio, São José 

do Rio Preto e Taquaritinga. A escola 

que se destacou neste cenário foi a EE 

Maria Ubaldina de Barros Furquim, 

localizada na cidade de Olímpia. Os 

alunos leram a obra “O Auto da 

Compadecida”, os professores 

realizaram um trabalho de contexto 

histórico e literário. Através destas 

intervenções os alunos  produziram 

uma radionovela.  

Os educandos e os docentes 

orientadores participaram da Mostra 

Virtual. Nesta oportunidade foi apresentado para toda a rede o trabalho e eles tiveram a 

oportunidade de explicar o passo a passo do desenvolvimento do Projeto, até o produto 

final. 

 

 

 

RESULTADO DO PROJETO – MEDIAÇÃO E LINGUAGEM – CGEB 

• Total de links enviados pelas escolas para participação da Mostra Virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Alexandre de Avila Borges   https://youtu.be/05xifuvuVaY 

EE Dona Alice Fontoura de Araújo https://www.youtube.com/watch?v=jEB0pSlVojA 

EE Dona Alice Fontoura de Araújo https://www.youtube.com/watch?v=rdwJls3RH7A 

EE Dona Alice Fontoura de Araújo https://www.youtube.com/watch?v=S17aL_m8Goo 

EE Dona Alice Fontoura de Araújo https://www.youtube.com/watch?v=u75jUSrDK2Y 

EE Coronel Almeida Pinto https://www.youtube.com/watch?v=6I5E86kLqBI 

EE D. Anita Costa  https://youtu.be/vlaobWbJgvc 
https://youtu.be/CnvK6e9Y-r0 
https://youtu.be/E4d12f_YGQY 

EE. Dr. Antônio Olympio https://www.youtube.com/watch?v=FCOt0_yoaCQ 
E.E. Prof. Benedito Pereira Cardoso https://www.youtube.com/watch?v=BjPpzlvydXI 

EE Capitão Narciso Bertolino https://www.youtube.com/watch?v=OHD1CI-osjE 
EE Comendador Francisco B. Ferreira https://www.youtube.com/watch?v=t6VNMBm0ddY 

https://www.youtube.com/watch?v=3DOHXZZFsXo 

Escola Dalva Vieira Itavo https://www.youtube.com/watch?v=FtlWXHZ3Iqk&feature
=player_embedded 
https://youtu.be/FtlWXHZ3Iqk 

E.E.ProfªDalva Lellis Garcia Prado https://www.youtube.com/watch?v=LUc4Yw37U1M 

 https://www.youtube.com/watch?v=dZ97pITj7Bk 

E.E.Prof.”Darcy Silveira Vaz” https://www.youtube.com/watch?v=3X3okaXz45s 
https://www.youtube.com/watch?v=XjSS1MefjNI 

EE. Dr. Elói Lopes Ferraz https://www.youtube.com/watch?v=bHoAnkq0YaU 

E.E.Embaixador Macedo Soares https://youtu.be/3uNUOi43F94 
https://youtu.be/OuCujHSoDyY 
https://youtu.be/GIN-AMp5ZwQ 
https://youtu.be/QOr4_Rj1CrE 

EE. Enoch Garcia Leal https://youtu.be/glLJCglTPgQ 

E.E.Fábio Junqueira Franco https://www.youtube.com/watch?v=lvS3913K3JA 

E.E.Lacy Bonilha de Souza https://www.youtube.com/watch?v=6oLZfkFOuAQ&featur
e=share 

EE “Profª Maria Ubaldina de 
Barros Furquim” 

https://youtu.be/Ky04VoMAcNY  
https://www.youtube.com/watch?v=Ky04VoMAcNY&featur
e=youtu.be 
https://youtu.be/KZLja3I_rrg 
https://www.youtube.com/watch?v=kZLja3I_rrg 

E.E.Mário Vieira Marcondes https://youtu.be/EUMRapR7XOU 

EE Ovídio de Souza Dias https://www.youtube.com/watch?v=KL7-7VQmteM 
EE. Profª. Paulina Nunes de Moraes HTTPS://youtu.be/01Jt_OZ_Jipc  

E.E “Dr. Antônio A. Reis Neves” https://www.youtube.com/watch?v=tPt_C71_W0o 

E.E.José Antonio Santana http://youtube/ycCszj0H6ZA 

EE. Silvestre de Lima https://youtu.be/lv5YM6NXjSE  
https://www.youtube.com/watch?v=eaTL8xBBpFI  

EE Valois Scortecci htpp://youtu.be/InchG5KYsxQ 
https://youtu.be/rknQFOKEiU 
https//youtu.be/b9nsG3XZs_Y 

E.E Zezinho Portugal https://youtu.be/wTbPKCuxH2Y 
https://youtu.be/xo52UogZ2VY 
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https://www.youtube.com/watch?v=OHD1CI-osjE
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https://www.youtube.com/watch?v=dZ97pITj7Bk
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