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Nome da Unidade: 

Diretoria de Ensino Região Osasco                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Nome do (a) Diretor (a): 

Irene Machado Pantelidakis – Dirigente Regional de Ensino 

 

Nome do Projeto / Ação / Evento: Mediação e Linguagem 

O projeto, este ano envolveu 20 unidades escolares que resultou em 19 vídeos, sendo 

09 podcast, 03 animações e 08 podcast.  

 

 

Objetivo do Projeto / Ação / Evento   

Este projeto tem como objetivo a formação de leitores e que a leitura seja significativa ao 

aluno. Ao propor que após a leitura de uma obra literária seja efetuada a transposição da 

mesma para uma linguagem cinematográfica é lançado o desafio aos alunos de além de 

interpretar a obra, elaborar um resumo, transformá-la em uma síntese de 01(um) minuto, 

em linguagem cinematográfica.  

O que se destaca neste projeto, é que além da formação de leitores proficientes, há no 

processo de seu desenvolvimento a interação entre os alunos e professores (que são 

apenas mediadores), o desenvolvimento de competências atitudinais, procedimentais 

enfim: a cidadania. O projeto proporciona a oportunidade de vivenciar aspectos como 

num processo de interação: definição do que fazer, como fazer, quem pode fazer o quê, 

buscar ajuda de alunos que de desconhecidos passam a serem amigos, como distribuir as 

tarefas frente às demandas, uso da informática, enfim: selecionar, executar dentro dos 

critérios estabelecidos, produzir o vídeo e avaliar. Se necessário retomam ao ponto inicial, 

ou a partir do que os próprios alunos julgarem necessário. Proporciona também a 

integração entre diferentes disciplinas. Este ano, contamos com um vídeo de animação, 

onde alunos trabalharam com o tangran (em matemática) que no vídeo de animação, se 

constituíram em personagens da obra literária de Guimarães Rosa: Vidas Secas. 

Outras escolas de Osasco se destacaram nos grupos das Diretorias da SEE/SP. O vídeo 

da EE. Rosa Bonfiglioli foi selecionado no grupo XV e os alunos e professores envolvidos 

participaram   da finalização do projeto, quando ocorre a exibição dos vídeos finalistas. 

Este ano, ocorreu nos dias 17 e 18 de outubro de 2017. 

 

 

Data de Realização:  No transcorrer do ano letivo 

 

 

 

 



 

Público Alvo:  Alunos de todos os segmentos  da Educação Básica  

 

 

Organização: 

Neuza de Mello Lopes  Schonherr 

 

 

Quantidades de Participantes: 

Imensurável quando temos com referência a unidade escolar. 

Envolvidos na fase final: aproximadamente 200 alunos 

 

 

 

Impacto nos Resultados Educacionais da Escola: 

 

O projeto Mediação e Linguagem tem seu início no primeiro bimestre do ano letivo com 

uma orientação técnica realizada juntamente com VC da SEE/SP.  A partir daí,  

orientações pontuais, ou apoio através de videoconferências ou em visitas às escolas. Esse 

projeto, até o ano passado contava com o Professor da Sala de Leitura como responsável.  

Com a nova formatação da Sala de Leitura houve envolvimento de escolas que nunca 

tinham participado, agora, sob orientação do Professor Coordenador novas escolas 

participaram do projeto. Esse novo público foi muito importante, pois ter na Unidade 

escolar um espaço, um tempo dedicado a projetos de leitura, que tenham objetivos claros, 

definidos e que o produto final, seja realizado a partir de critérios pré-determinados. A 

socialização do produto final, é importante que aconteça fora do espaço onde foi 

elaborado, pois favorece a divulgação, a troca de informação, novos saberes.  

Afinal, quando acreditamos que competência perfomativa exige mais do que uma atitude 

de reprodução de valores, de conhecimentos e pensamos em uma escola cidadã, em uma 

sociedade contemporânea compreende-se a importância de projetos que promovam a 

integração de diferentes áreas do conhecimento. 

 

 

 

 Parcerias Envolvidas: 

Unidades escolares envolvidas 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Imagens  

Pontapé Inicial - Videoconferência 

 

 

OT na Diretoria -Nova formatação 

da Sala de Leitura  

 

                            

 
Vídeo pronto selecionado para apresentação na exibição final   

   

 


