
DIVULGAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS - ESCOLAS E D.E. 

 

Nome da Escola: E.E. José Geraldo Vieira                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Nome do(a)  Diretor(a): Teder Roberto Sacoman 

 

Nome do Projeto / Ação / Evento: Curta na escola 

 

Tipo do Projeto / Ação / Evento: Documentário e Debate 

 

Objetivo do Projeto / Ação / Evento: O trabalho com audiovisual na educação pode 

contribuir muito com a prática pedagógica. No caso de curtas-metragens há diferenciais 

educacionais importantes que devem ser considerados:  

- Fazer uso dos curtas-metragens como ferramenta de contextualização para representar fatos, 

situações de nossa sociedade e de nossa cultura;  

- Apresentar uma forma de se obter fontes adicionais de informação que sejam relevantes para 

desenvolvimento de debates e produções de textos de modo a aprimorar o pensamento crítico 

dos educandos;  

- Incentivar a criação de projetos de Educomunicação alinhando comunicação, objetos 

multimídia, aprendizagem colaborativa e interdisciplinar;  

- Favorecer a construção colaborativa de conhecimento entre os próprios professores;  

- Propor ações que diversifiquem as formas de uso da sala de leitura, bem como desenvolver 

temas que sejam relevantes aos alunos, conforme proposto no Plano Individual de 

Aprimoramento e Formação no 2º semestre. 

 

Data de Realização: 06/09/2019 

 

Público Alvo (Tipo / Quantidade): Alunos do Ensino Médio 

 

Organização: Professora Márcia Aparecida Gomes - Professora da Sala de Leitura; Professor 

Francisco Carrasco - Língua Portuguesa. 

 

Quantidades de Participantes: 180 

 

Impacto nos Resultados Educacionais da Escola: Os curtas são selecionados e divulgados 

previamente aos alunos, que participam e debatem sobre os temas abordados com 

propriedade a respeito do assunto. O projeto tem surtido resultados muito positivos, pois 

nota-se o engajamento dos alunos nas questões debatidas e o interesse deles em participar. 

Os curtas foram apresentados no horário do almoço, nas seguintes datas: 23/08/2019 - Xadrez 

das cores (retrata a questão racial por meio das peças do jogo de xadrez, representado por 



uma patroa branca e uma empregada negra); 30/08/2019 - Como lidar com a frustração 

(Psiquiatra Ana Beatriz Barbosa aborda a importância de permitir que os filhos aprendam a 

lidar com o Não e assim trabalharem a frustação); 06/09/2019 - Mostra Cultural dos curtas do 

professor Carrasco e alunos (diversos curtas criados pelos alunos por meio de releitura de 

livros clássicos, com destaque para: O Espelho - Machado de Assis, Retrato - Cecília Meireles e 

Desencanto - Manoel Bandeira). 

 

 Parcerias Envolvidas: -  

 

Imagens (Anexar até 3 fotos do Projeto / Evento) – (Atentar para a legislação 

pertinente, quanto à autorização para uso de imagens e direitos – Enviar cópias das 

autorizações):          

 

 
 



 
 

 


