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

 

Nome da Escola: E.E. Professora Francisca Lisboa Peralta 

 

Nome do Diretor (ª): Rosana Carla Vinholi Corrêa 

 

Nome do Projeto / Ação / Evento: Acolhimento 2019 (fevereiro) 

 

Tipo do Projeto / Ação / Evento: Acolhimento dos alunos, pais, funcionários e 

professores na Unidade Escolar para o Ano Letivo de 2019, em ambos os ciclos e 

períodos. 

 

Objetivo do Projeto / Ação / Evento: Reforçar a importância do trabalho em equipe, da 

parceria Comunidade/Escola e estimular uma reflexão sobre o que esperamos da Escola 

e o que podemos e temos a oferecer a ela durante o Ano letivo 2019.  

Desenvolver o sentimento de pertencimento e promover o desejo de participação dos 

alunos nas atividades propostas no âmbito escolar. 

Promover uma integração, conscientização sobre as diferenças e trabalhando a empatia. 

Aos Professores e alunos de ambos os períodos foi aplicada uma atividade coletiva que 

consistiu em uma dinâmica corporal de apresentação num grupo.  Na sequência um 

rodízio de atividades diferenciadas utilizando todo espaço que a unidade possui e em 

sala de aula um Jogral de conto (Helga), cujo objetivo foi a produção de uma carta 

colocada em uma cápsula do tempo onde a culminância acontecerá em dezembro. 

Foram oferecidas palestras com tem atrelado a respeito e acolhimento pelo grêmio 

estudantil. 

Aos sextos anos foram dadas as boas vindas em sala de aula com os pais e um passeio 

nas dependências da Escola para que eles se familiarizassem com todos os espaços da 

Unidade e conhecessem todos os funcionários. 

 

Data de Realização:  04 de Fevereiro 

 

Público Alvo (Tipo / Quantidade): Alunos, Funcionários e Comunidade (150 pessoas) 

 

Organização: Toda Equipe Gestora 

 

 

Quantidades de Participantes: Todos os alunos, professores, funcionários e 

responsáveis. 

 



Impacto nos Resultados Educacionais da Escola: Espera-se que essa sensação de 

acolhimento reforce o sentimento de pertencimento à Escola tanto dos alunos como 

de toda Comunidade Escolar 

 

Parcerias Envolvidas: Grêmio Estudantil e Voluntários. 

 

Imagens: 

 

 



 

 

 


