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Ter um Projeto de Vida é re-
fletir sobre o que se quer ser no 
futuro e planejar ações concre-
tas para chegar lá. É o traçado 
entre o ser e o querer ser.

Nesse processo, algumas 
aprendizagens são importantes 
para que o aluno perceba que 

seu Caminho se conecta com 
um projeto coletivo: ele precisa 
sentir-se integrado e aceito pe-
los professores e colegas, com 
segurança para encarar os desa-
fios de cada etapa em direção ao 
futuro que vislumbra.

O Projeto de Vida nunca ter-

mina, ele vai além da sala de 
aula e é para toda a vida.

Nessa direção, as integrações 
entre a equipe escolar e dessa 
equipe com a família são decisi-
vas para alicerçar a segurança do 
aluno na construção do seu PV.

A Escola Ana Franco, por   

acreditar nessa concepção, tem 
sua formação integrada, com 
profissionais comprometidos, 
além de ter a família como gran-
de aliada nesse contexto. A par-
ticipação dos pais é  significati-
va no cotidiano escolar.
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Trabalho em Equipe auxilia na
concretização do Projeto de Vida
A parceria entre escola e família aliada com a integração de excelência da equipe 
escolar formam uma estrutura sólida para o alcance do Projeto de Vida dos alunos

Sala de leitura “Clarice Lispector”
Em solenidade no dia 21 de 

junho, a Sala de Leitura Cla-
rice Lispector foi inaugurada 
juntamente com a entrega de 
quase 400 livros vindos da 
campanha #vireapagina e da 
verba do Programa Ensino 
Médio Inovador.

A leitura é uma das oportu-
nidades mais democráticas e 
acessíveis de desenvolvimen-
to pessoal e profissional. É 
por meio dela que se quebra 
fronteiras e descobrem-se no-

vos universos sem ao menos 
sair do lugar.

Dessa forma, para impulsio-
nar a concretização do Projeto 
de Vida do aluno, a Escola Ana 
Franco valoriza esse espaço e 
incentiva seus alunos a explorar 
esse mundo mágico.

A inauguração contou com a 
presença da Dirigente de En-
sino, Carla Mattar Karam; das 
Supervisoras de Ensino, Maria 
José Polli Ferreira e Ângela 
Maria Rossi Fuzel; do Promo-

tor de Justiça, Dr. Jorge João 
Marques de Oliveira; do mem-
bro da Academia Jauense de 
Letras, Dirceu Barboza, além 
da equipe escolar, Grêmio Es-
tudantil e alunos.

A homenagem à Clarice Lis-
pector resultou da ação do Grê-
mio Estudantil, juntamente com 
a professora da Sala de Leitura, 
Luzia Ap. Antonio, que fizeram 
a eleição da escolha do nome 
que levaria o espaço.
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A premissa Replicabilida-
de está dentro do Modelo de 
Gestão do Programa Ensino 
Integral.

Difundir e multiplicar boas 
práticas adotadas, considerando 
a própria atividade como parte 
integrada de uma rede é um 
dos comportamentos esperados 
do profissional do PEI. Assim, 
além destas edições impressas, 
toda pessoa pode e deve acom-
panhar o trabalho desenvolvido 

na escola Ana Franco pelos se-
guintes canais:

Facebook: Emi Ensino Integral
Sites:
www.educacao.sp.gov.br
dejau.educacao.sp.gov.br
sed.educacao.sp.gov.br

ProEMI: Programa Ensino
Médio Inovador

Canais de comunicação

O Coral Ana Franco, que con-
ta com o patrocínio do Rotary 
Club Norte, se apresentou na 
Creche da Vila XV e na Luggi 
Instrumentos Musicais.

Devido à Páscoa Solidária, 
anualmente realizado pelos 
Clubes Juvenis e apoiado pela 
professora da Sala de Leitura, 
os alunos visitaram a Creche da 
Vila XV para comemorar a Pás-
coa com as crianças.

Este ano, além das guloseimas 

Coral Ana Franco
faz apresentações

Apresentação na 
Luggi Instrumen-
tos Musicais

e da pintura no rosto, as crian-
ças puderam  contar com a 
apresentação do Coral.

A segunda apresentação 
ocorreu na loja de Jaú da Luggi 
Instrumentos Musicais. Os co-
ralistas encantaram o público 
matinal que passavam pela rua 
com seu canto e flauta.

Grêmio Estudantil em plena
atividade na escola Ana Franco
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Confira na página 3 os 
investimentos do ProEMI.



“A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO, DA 
CULTURA E DE UM PROJETO DE VIDA”

Sabemos que não só do pão material vive o homem, mas por igual do pão 
e do espírito. Um povo não se faz admirar, apenas, pela sua força bruta, mas 
sobretudo, pelo grau de educação, pela cultura e pelas criações do espírito.

O Papa João Paulo II já asseverou que a cultura tem o fim essencial de pro-
mover o ser do homem e de proporcionar-lhe os bens necessários ao desen-
volvimento de seu ser individual e social. Realmente, a cultura, que é a soma-
tória de todas as formas conhecimento, de arte, de amor e de pensamento, 
através dos séculos vem capacitando o  homem a ser menos escravizado.

Atenas passou à admiração dos povos, não tanto pelas qualidades guerreiras 
do povo helênico, senão pelas maravilhosas criações de seu espírito imortal. 
Se conhecemos seus feitos gloriosos nos campos de batalha é porque homens 
como Homero souberam pôr em versos as ações gloriosas de seus varões.

Se perguntarmos a qualquer pai o que ele mais deseja para seu filho, depois da 
saúde, certamente sua resposta será relacionada à educação, aos estudos e à cultura.

 Realmente. Que pai não deseja ao seu filho uma boa educação, 
um estudo adequado e dirigido e uma cultura que lhe garantam um futuro 
promissor, um projeto de vida com qualidade, para si e para os seus ?  

Também sempre foi meu desejo ver meus filhos estudando ainda mais do 
que eu estudei. Por isso vivo incutindo-lhes a verdade incontestável de que ler, 
pesquisar e aprender torna o homem mais inteligente e o diferencia dos demais.

Lembro-me ainda de uma diálogo infantil, mas muito significativo, que 
eu tive com Allan Bruno, meu filho mais velho. O meu garoto, na ocasião 
com sete anos de idade, me apresentou a seguinte questão:

“ - Papai..., o que o lápis falou para o papel ?”  
Diante da colocação, como eu não sabia a resposta, fui logo perguntando:
“ - O que foi que o lápis falou para o papel, filho?”
“ - Você vive me desapontando !” respondeu ele.
Ao que, aproveitei a oportunidade e lecionei da seguinte maneira:
“ - Filho, é muito bom que o papel desaponte o lápis. É um sinal que o 

lápis está sendo usado. Eu desejo ardentemente que o desapontamento 
do lápis continue fazendo parte de sua educação, porque esse é o melhor 
desapontamento que um cidadão pode ter na vida.”.

Hoje, vinte anos após aquela conversa, Allan Bruno é formado em Ciências 
Sociais pela Universidade de São Paulo (USP), escreve e fala fluentemente 
o idioma inglês e de forma satisfatória os idiomas Francês e Espanhol; es-
tudou em Malta (ex-colônia britânica) e fez intercâmbio internacional 
de longa duração na França. O jovem, assim como o pai que é filho de 
pipoqueiro, que estudou em escolas públicas e foi operário em indústrias 
metalúrgicas e de calçados e que se tornou Promotor de Justiça, apren-
deu corretamente a simples, mas preciosa lição: EDUCAÇÃO É TUDO. 

Nos templos da educação e da cultura do nosso país o meu filho Allan Bruno 
desapontou o lápis milhares de vezes e após duas décadas daquele inesquecível 
diálogo eu continuo desejando que ele continue desapontando os instrumentos 
da grafia e do trabalho, seja nos templos da educação e da cultura do Brasil, seja 
nos templos da educação e da cultura da França, de Malta ou de qualquer outro 
país. Hoje ele sabe, assim como eu, que somente com esses “desapontamentos” 
ele poderá dar um passo a mais na vida, para que a vida nunca o desaponte.

Adão Valdemir Levorato - Promotor de Justiça e Escritor Jauense.

PROTAGONISTA – 2º EDIÇÃO

Dirigente de Ensino: Carla Matar Karam
Supervisora de Ensino: Maria José Polli Ferreira

PCNP: Ana Beatris Massola Garrido
Diretora da Escola: Silvana Turchiai De Conti

Vice-Diretora: Patricia Adolf Lutz
Professor Coordenador Geral: Daniele Ap. Buoso Alves

Equipe Escolar: Amanda R. de Menezes, Beatriz Rizo Faccioli, Carlos Reinaldo Pengo, Elisangela F. 
V. Rosseto, Érica Moreira Andre, Fátima Cr de Moura, Felipe R. G. Camargo, Fernanda M.C. Silva 
Araujo, Fernanda Oréfice dos Santos de Oliveira, Isabel C. Fraile Gonçalves,  Josiane Frozza G. da 

Rocha, Juliana M. G. R. M. de Almeida, Marcela L. Sabio, Luzia Ap. Antonio, Mariana Serignoli de O. 
Limoni, Mario Lucio Dario, Mateus B Escobedo, Patricia A. Mangili, Rosemary S. Salmazo, Rosangela 

Carlini, Adriana Silva Souto, Beatriz Cassola Costa, Luzia Ap. Cabriol Ayon.

Clube de Assessoria de Imprensa: Bianca C. A. Cordeiro, Beatriz da Costa Mateus, Emanuely Ap. 
Castelani, Ana Luisa de Oliveira, Mateus, William Botaro Rodrigues, Giovanna F. Avanço, Giovanna 

Pires Bueno, Nicole Kidman Nunes da Silva, Isabela A. Gimenez, Isabela Moreira L. da Silva.

Expediente

Culminância das eletivas
No dia 23 de junho foi realiza-

da a Culminância das Eletivas.
O evento mostrou o produto 

final de cada trabalho desenvol-
vido ao longo do semestre.

Os alunos demonstraram o re-
sultado das ações por meio de 
notícias, dramatizações, músicas, 
exposições, vídeos e desenhos.

Num ambiente animado e repleto 
de responsabilidade, as apresenta-

ções confirmaram o monitoramen-
to da Professora Coordenadora 
Geral: a identificação de impac-
tos positivos esperados nas dis-
ciplinas da Base Nacional Co-
mum e, consequentemente, nos 
Projetos de Vida dos estudantes.

Para o 2º semestre serão ofe-
recidas mais 9 Eletivas, permi-
tindo a escolha dos alunos con-
siderando o seu Projeto de Vida.

A escola Ana Franco parti-
cipou, mais uma vez, da OB-
MEP em 2017.

O objetivo dessa olimpíada é 

OBMEP: olimpíada 
brasileira matemática
das escolas públicas

Eletiva Feeling 
apresenta o painel 
dos sentimentos

estimular o estudo da Matemá-
tica e revelar talentos na área.

Nesta escola, vários são os 
talentos revelados. No ano de 
2016 tivemos 12 menções hon-
rosas, premiação para o prof 
Mateus Beluca Escobedo e a es-
cola faturou um kit esportivo.

A premiação foi feita esse 
ano e a expectativa para 2017 
é da escola revelar mais talen-
tos, uma vez que o Projeto OB-
MEP na escola está em pleno 
funcionamento.

Premiação 
OBMEP 2016

Aluno realizando 
OBMEP 2017
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Programa Ensino Médio Inovador
(ProEMI) voltado ao Projeto de Vida

O objetivo do ProEMI é apoiar 
e fortalecer os Sistemas de En-
sino Estaduais e Distrital no 
desenvolvimento de propostas 
curriculares inovadoras nas es-
colas de Ensino Médio, disponi-
bilizando apoio técnico e finan-
ceiro, consoante à disseminação 
da cultura de um currículo di-
nâmico, flexível, que atenda às 
expectativas e necessidades dos 
estudantes e às demandas da so-
ciedade atual.

Deste modo, busca promo-
ver a formação integral dos 
estudantes e fortalecer o pro-
tagonismo juvenil com a ofer-
ta de atividades que promo-

vam a educação científica e 
humanística, a valorização da 
leitura, da cultura, o aprimo-
ramento da relação teoria e 
prática, da utilização de novas 
tecnologias e o desenvolvi-
mento de metodologias criati-
vas e emancipadoras.

A escola Ana Franco e l a -
borou 10 ações, chamadas de 
Propostas de Redesenho Cur-
ricular, que contemplou cam-
pos de integração curriculares 
de Acompanhamento Pedagó-
gico de Língua Portuguesa e 
Matemática, Iniciação Cien-
tífica e Pesquisa, Mundo do 
Trabalho, Comunicação, Uso 

de Mídias e Cultura Digital e 
Protagonismo Juvenil.

O investimento total é de 
R$ 42.000,00 e, no 1º semes-
tre, com a parcela inicial de R$ 
25.200,00, a escola já instalou a 
Rádio Escolar, a Sala Multimí-
dia, fez aquisições de materiais 
esportivos, toner para impres-
soras, mapas, livros, atlas, guias 
de atualidade, jogos matemá-
ticos, materiais de papelaria, 
além de oportunizar a visitação 
à USP de São Carlos e custear as 
edições do Jornal Protagonista.

A previsão é que no 2º semes-
tre a escola receba o restante do 
valor, que será destinado a aqui-

sição de kit de robótica, 
materiais para ginástica rítmica, 
materiais de laboratório, caixa 
de som e microfone.

Todo esse investimento visa o 
Projeto de Vida do aluno, que é 
o eixo estruturante do Progra-
ma Ensino Integral e pressu-
põe um esforço concentrado da 
equipe escolar para assegurar 
seu pleno desenvolvimento.

Esse esforço desdobra-se em 
diversas atividades presentes 
em todas as metodologias do 
Programa e pressupõe a defini-
ção de objetivos, de um plano 
para alcançá-los e das ações que 
deverão ser realizadas.

O Grêmio Estudantil propor-
ciona ao aluno a oportunidade 
de estimular outros estudantes 
a participar da vida escolar e 
também da rotina da comuni-
dade, por meio de projetos nas 
áreas de comunicação, cultura, 
esporte, social e política.

Assim, o grêmio favorece a 
formação de jovens autôno-
mos, solidários e competentes, 
oportunizando ainda a cons-
trução de seu Projeto de Vida, 
uma vez que ele é o sujeito 
principal da sua própria vida.

Neste semestre, o Grêmio Cha-
polim já organizou o interclas-
se de futsal, fez campanhas de 
conscientização da merenda 

Grêmio Estudantil: do protagonismo
nasce o Projeto de Vida 

Grêmio no 
Maio Amarelo

Rádio Escolar
Jogos 
Matemáticos             

Livros, mapas 
e Guia de 
Atualidades

escolar e da conservação e 
preservação do patrimônio 
escolar, promoveu eleição da 
escolha do nome da Sala de 
Leitura, colaborou com os 
eventos solenes da escola, se 
fez presente nas reuniões do 
Conselho de Classe/Série, 
atuou no Projeto Gestão De-
mocrática  e participou  
da campanha Maio Amarelo – 
Jahu sem Acidentes.

Os gremistas ainda têm pro-
postas até o final do ano para 
promover  outras ações 
nos diversos campos.

É o Grêmio Estudantil tendo 
vez e voz dentro de uma concep-
ção educacional diferenciada.
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Com um pouco mais de 40% 
de votos, os alunos escolheram 
Clarice Lispector para dar nome 
a Sala de Leitura.

Clarice Lispector é conhecida 
como uma das maiores escritoras 
da literatura brasileira e é lem-
brada pelo jeito peculiar de es-
crever sobre sentimentos ligados 
aos acontecimentos da vida.

“Não tenho tempo pra mais 
nada, ser feliz me consome mui-
to.” Essa frase de Lispector traz 
a essência de todo Projeto de 

Vida: ser feliz!
A felicidade é para ser encon-

trada na profissão, na f a m í -
lia, no dia a dia.

E nessa esteira, a escola Ana 
Franco incentiva seus alunos, 
pois a construção do PV deve 
considerar a reflexão sobre so-
nhos e planos, que é um processo 
complexo e, por vezes, demora-
do, que pode ser alterado à medi-
da que os alunos amadurecem. 
E a leitura é, sem dúvidas, a gran-
de base desse alicerce!

Inauguração da sala de 
leitura Clarice Lispector

Projeto
Gestão
Democrática

A Secretaria de Educação 
do Estado de São Paulo está 
discutindo a modernização da 
gestão democrática nas esco-
las públicas paulistas. A ideia 
é unir todos os interessados 
– estudantes, professores/
gestores/servidores, pais /
responsáveis e sociedade civil 
– no esforço coletivo de aper-
feiçoamento de Grêmios Estu-
dantis, Conselhos de Escola e 
Associações de Pais e Mestres.

O objetivo do projeto é 
ampliar a cultura democrá-
tica no cotidiano das escolas 
e de sua comunidade.

Na escola Ana Franco os 
encontros ocorreram e fo-
ram definidos dois desafios: 
trabalhar o conceito de de-
mocracia e conscientizar to-
dos os segmentos da escola 
acerca da manutenção e pre-
servação do prédio escolar.

Tutoria
e Projeto
de Vida

A Tutoria é uma das me-
todologias que compõem 
o Modelo Pedagógico do 
Programa Ensino Integral, 
a qual se caracteriza pelo 
atendimento e acompanha-
mento dos alunos em sua 
formação integral.

O tutor é o educador res-
ponsável por conduzir seu 
tutorado a vivenciar plena-
mente as atividades escolares, 
visando ao alcance de seu su-
cesso escolar, que é a excelên-
cia acadêmica, e à realização 
de seu Projeto de Vida.

Além da tutoria individual, 
a escola está desenvolvendo 
com o apoio da profª Ales-
sandra de Andrade Lopes, 
da Unesp-Bauru, a tutoria 
coletiva, que são encontros 
bimestrais entre tutor e tu-
torados que visam a troca de 
experiências entre os alunos, 
sempre voltado a orientação 
acadêmica.

O espaço escolar, por ser 
notoriamente educativo, é 
responsável por oferecer 
oportunidades de reflexão 
sobre o que constitui o indiví-
duo historicamente e sobre o 
que ele quer ser.

Isso pressupõe um trabalho 
com a ética e com a formação 
para a cidadania.

Nessa empreitada, é neces-
sário lembrar que todos, de al-
guma forma, são responsáveis 
pelo mundo em que vivem.

A equipe escolar, por sua vez, 
atua de forma a garantir que a 
formação do integral do aluno 
seja desenvolvida.

Os meios para que essa for-
mação ocorra satisfatoriamen-
te vão desde o planejamento 
das ações, até a checagem ava-
liativa do processo.

Para isso os profissionais re-
alizam reuniões formativas, 
planejamento de aulas diferen-
ciadas, cursos, leituras, tendo 
sempre como referência os 
Quatro Pilares da Educação, a 
Educação Interdimensional, a 
Pedagogia da Presença e o Pro-
tagonismo Juvenil.

Desse modo, a educação 
integral se consolida como 
possibilidade de desenvol-
vimento pessoal e social: os 
jovens se inserem em um 
contexto mais amplo da co-
munidade e podem desen-
volver valores essenciais ao 
processo de decisão sobre 
seu futuro, conservando sua 

singularidade em um projeto 
coletivo.

Em outra vertente, está a fa-
mília, acompanhando o jovem 
na construção de seu Proje-
to de Vida, incentivando-o na 
ampliação e  percepção que ele 
tem de si mesmo como sujeito 
e cidadão, com base na expec-
tativas e apostas que seus fami-
liares, pais, professores e ami-
gos fazem a seu respeito.

Para isso, é fundamental a 
participação dos pais ativa-
mente na escola, por meio da 
Associação de Pais e Mestres, 
Conselho de Escola e Reu-
nião de Pais.

 A escola Ana Franco atin-
ge com excelência essa par-
ceria, uma vez que possui a 
premissa da corresponsabi-
lidade dentro do Programa, 
promovendo a participação 
democrática e envolvendo a 
comunidade escolar a traba-
lhar conjuntamente em prol 
de objetivos comuns.

Assim, foram desenvolvi-
dos neste semestre o Projeto 
Gestão Democrática (vide ma-
téria ao lado), reuniões para 
definição de investimentos de 
recursos advindos da esfera 
estadual, federal e de recur-
sos próprios adquiridos pela 
própria comunidade, segundo 
o Estatuto da APM, além da 
conscientização pontual dos 
pais para participar da vida es-
colar de seu filho, por meio da 
atuação dos tutores.

Trabalho em Equipe como
base de sustentação na 
realização do Projeto de Vida

Momento do 
descerramento 

da placa

Reunião 
de pais

Professores 
reunidos
em ATPCA


