
DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS - ESCOLAS E D.E.  

 

Nome da Escola: E.E. PROFESSORA FRANCISCA LISBOA PERALTA                                                                                                                                                                                                                                                              

 

Nome do (a)  Diretor(a): ROSANA CARLA VINHOLI CORRÊA. 

 

Nome do Projeto / Ação / Evento: Malawi (693 anos) ERER. 

 

Tipo do Projeto / Ação / Evento: Atrelado ao projeto ERER da Secretaria da educação 

do Estado de São Paulo a ação pedagógica iniciou-se com a projeção do filme ”O 

menino que descobriu o vento” dirigido por Chiwetel Ejiofor contextualizando os 

educandos na realidade social do Malawi. Foram orientadas pesquisas sobre a 

realidade social do Malawi sendo essas convertidas em gráficos para a representação 

de comparações entre a realidade do país africano e de outros países. Através do 

programa google maps foi explorado a geografia do território malawinse utilizando 

imagens de satélites para descrever relevos e paisagens além de explorarmos os 

planos urbanos da capital e cidades pequenas do país africano. Como forma de 

complemento contextualizador foi assistido ao filme: “O povo Brasileiro” baseado na 

obra de Darcy Ribeiro capítulo “Matriz africana” que aprofundou elementos da cultura 

Bantu. 

A palestrante Ana Paula Conceição Costa, Mestra em Ciências Sociais pela UNIFESP 

(Antropologia Cultural, Música e Identidade Racial), contribuiu com sua experiência e 

seu projeto pessoal apresentando sobre a diversidade cultural no Malawi e o trabalho 

social que desenvolve com uma comunidade carente e isolada dessa região. 

 

Objetivo do Projeto / Ação / Evento: Desenvolver conteúdos referentes a História da 

África e sua realidade social (sociologia) (geografia), descrições gráficas (matemática), 

focando na experiência da professora Ana da costa que palestrou sobre sua vivência 

no Malawi focando temáticas como a fome, a epidemia do HIV/AIDS (ciências e 

biologia), cultura bantu (filosofia) , papel social das ONGs internacionais que agem no 

país africano. A ação pedagógica visou além dos conteúdos objetivados acima valorizar 

a solidariedade através da experiência de vida da palestrante e suas vivencias e 

aprendizados pessoais entre as isoladas comunidades malawinses.   

Visando a contextualização da proposta abordada e socialização, uma palestra para 

culminância do evento será realizada. 

 

Data de Realização: 04 de Abril 

 

Público Alvo (Tipo / Quantidade): Alunos, Funcionários e Comunidade (500 pessoas). 



 

Organização: Toda Equipe Gestora e Grêmio Estudantil 

 

 

Quantidades de Participantes:  500 pessoas 

 

Impacto nos Resultados Educacionais da Escola:  

Diante das atividades propostas os alunos serão avaliados pela participação nas 

pesquisas e debates gerados pelas questões levantadas na palestra; 

Pelos textos produzidos problematizando as questões da pobreza e epidemia do 

HIV/AIDS; 

Participação em debates sobre as permanências e transformações culturais da 

presença colonizadora inglesa na África; 

Análise das interações entre as turmas e o material pedagógico produzido pelas 

demais ações. 

 

 Parcerias Envolvidas  

Grêmio Estudantil, Voluntários e Palestrante 

 

Imagens  

 

 



 

 
 

 
 



 
 

 



 

 
 


