
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: Meme como gênero textual 

 

Tipo do Projeto / Ação / Evento: Ensino híbrido 

 

Objetivo do Projeto / Ação / Evento:  

Estabelecer vínculo entre os Memes (gênero textual ainda não consagrado), mas que, no 

contexto de leitura contemporâneo nas plataformas digitais, redes sociais, tem se caracterizado 

por sua linguagem própria e descontraída com alicerce não somente na escrita, mas na visual, 

tratando-se de uma leitura dinâmica em consonância com a esfera comunicativa a qual está 

inserido, nesta, como público-leitor, não apenas o aluno, mas grande parcela da sociedade a que 

dela goza do acesso.. 

 

Data de Realização: 08/11/2019 

 

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

 

Organização: Professor Francisco Carrasco - Língua Portuguesa 

 

Quantidades de Participantes: 108 

 

Impacto nos Resultados Educacionais da Escola: Fora proposto aos alunos, em grupos, a 

produção de quadro Memes articulados com os seguintes conceitos: Gramática, Modernismo 

Literário, Lusofonia e um tema a ser escolhido com base nos Guias de Aprendizagem referentes 

as suas turmas. De tal forma, além de ter sido um mecanismo que levasse os alunos a reverem 

o que fora objeto de aprendizado neste ano com base nos materiais disponíveis em sala de aula, 

propiciou a pesquisa em plataformas digitais, sendo que esta é o ponto final da produção 

disponível no site da EE. José Geraldo Vieira (em: 

https://www.peijgv.com/serie?id=64&acesso=0&pasta=outros&s=3ano ) e publicado nas redes 

sociais pelos alunos como divulgador dos conhecimentos acima referidos. Assim, além da 

consulta aos conteúdos, assim como os Guias de Aprendizagem dos professores. Também foram 

pesquisadas imagens para a elaboração dos Memes propiciando uma atividade cooperativa e 

de troca de informações 

 

 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):          

 

 

 
 

 


