
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: Retratos Gráficos: A Construção de 

Representações da realidade através de Linguagens Matemáticas 

 

Tipo do Projeto / Ação / Evento: Atrelado a projetos como o ERER ou a ações 

pedagógicas (MMR) em diversas áreas do conhecimento essa ação pedagógica 

“Retratos Gráficos” visa desenvolver as linguagens gráficas da matemática através da 

abordagem de diversos temas interdisciplinares. Através da construção de 

representações gráficas sobre os temas trabalhados em ações interdisciplinares 

(Feminicídio, indígena, diferenciação social) etc, os alunos serão habituados com esses 

signos matemáticos nos quais aprenderão a inferir informações explicitas e implícitas, 

como um dos retratores da realidade estudada e um dos construtores do 

conhecimento abordado de diversas formas. A valorização da matemática como peça 

fundamental para compreendermos nossa realidade esta ajudando a construir novos 

olhares sobre questões referentes a ciências humanas assim como contribui para o 

estudante desenvolver a compreensão especifica dessas linguagens gráficas e seu uso 

para o pensamento científico.   

 

Objetivo do Projeto / Ação / Evento: Buscar desenvolver a capacidade de 

interpretação das linguagens da matemática, construindo diálogos entre disciplinas e 

projetos para uma abordagem mais abrangente sobre os diagnósticos das defasagens 

específicas em matemática buscando soluciona-las através de contribuições 

interdisciplinares e transdisciplinares com vistas à melhoria contínua dos resultados 

educacionais, em benefício dos alunos. 

 

Data de Realização: 18 de Abril (Segue-se durante o ano Letivo) 

 

Público Alvo (Tipo / Quantidade): Estudantes do ensino Fundamental e Médio 

 

Organização: Equipe Gestora, Grêmio Estudantil 

 

 

Quantidades de Participantes:  600 pessoas 

 



Impacto nos Resultados Educacionais da Escola:  

A valorização da matemática como peça fundamental para compreendermos nossa 

realidade, ajudando-lhes a construir novos olhares sobre questões referentes a 

ciências humanas assim como contribui para o estudante desenvolva a compreensão 

especifica dessas linguagens gráficas e seu uso para o pensamento científico. 

 

 

 Parcerias Envolvidas  

Grêmio Estudantil e Voluntários 

 

Imagens  

 



 

 



 

 

 



 

 
 


