
DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS – ESCOLAS E D.E. OSASCO 

 

Nome da Escola: EE José Ribeiro de Souza                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Nome do (a) Diretor (a): Daniela Yuri Barbosa A. Cunha. 

 

Nome do Projeto / Ação / Evento: Sarau Literário 

 

Tipo do Projeto / Ação / Evento: Acompanhamento pedagógico específico  

 

Objetivo do Projeto / Ação / Evento:  

O projeto Sarau Literário tem como objetivo contribuir para que os alunos conheçam e utilizem elementos 

constitutivos da linguagem de forma reflexiva e funcional. Nesta perspectiva ,o Sarau Literário é um projeto 

que visa resgatar a cultura de, contar e ouvir histórias, despertar o gosto pela leitura, envolvendo a comunidade 

escolar interna e externa para ouvir boa leitura, escutar músicas e curtir belas histórias através da leitura de 

livros, poesias e apresentação teatral, num momento de inovação, descontração e satisfação. Sendo assim, 

cabe à escola envolver os alunos e procurar estratégias para melhoria do ensino e da aprendizagem, uma vez 

que a escola não pode eximir-se de sua tarefa educativa no que se refere a formação plena do cidadão.   

Objetivo Geral  

Compreender a linguagem como forma de expressão e comunicação; 

Ampliar o repertório linguístico e literário; 

Oportunizar o uso da linguagem em diversas situações; 

Valorizar e aperfeiçoar a oralidade; 

Aprender a expressar-se num grupo; 

Despertar no aluno o gosto pela leitura; 

Desenvolver no aluno o comportamento leitor  

 

 Data de Realização: 4º Bimestre. 23 e 24/11/2017 

 

Público Alvo (Tipo / Quantidade): Alunos dos 6ºanoA e 3ºs anos A e B ( Aproximadamente 120 alunos ) 

 

Organização: 

Professoras: Roseli dos Santos 

Coordenação Pedagógica Paulo Henrique (Ensino Médio) 

                            Fabiana Rebelo (Ensino Fundamental)     

 

Quantidades de Participantes: ( Aproximadamente 130 alunos + pais de alunos ) 

 

Impacto nos Resultados Educacionais da Escola:  

Aprendizagem de forma dinâmica, com a participação, envolvimento, companheirismo de todos os alunos, 

cada qual contribuindo com seu conhecimento. 
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