
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: Resgatando a Saúde Socioemocional 

 

Tipo do Projeto / Ação / Evento: Aula Prática 

 

Objetivo do Projeto / Ação / Evento: Eletiva Saúde Socioemocional que procura direcionar 

ou resgatar a tranquilidade e a paz de espírito que há muito vem sendo abalada e desgastada 

por causa do estresse da vida contemporânea, muito trabalhada nas aulas de Projeto de Vida. 

 

Data de Realização: 13/09/2019 

 

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

 

Organização: Professora Rosana (Eletiva e Projeto de Vida) e Professora Valquíria (Eletiva e 

Projeto de Vida) 

 

Quantidades de Participantes: 510 

 

Impacto nos Resultados Educacionais da Escola: Em contato com o ator João Signorelli, fiz 

o convite para a apresentação do Monólogo de Gandhi – O Líder Servidor, a fim de trabalharmos 

a saúde socioemocional trabalhada na disciplina eletiva, tanto quanto nas ações do Projeto 

Setembro Amarelo. O ator prontamente aceitou o convite sem ônus algum para a Unidade 

Escolar, onde foi recepcionado por todos os funcionários da escola e Diretoria de Ensino do 

Município de Osasco. Como esse é o tema norteador da eletiva mas que contempla os anseios 

de um número significativo de alunos, assim como para conhecimento dos demais profissionais 

da escola, essa ação se estendeu para os todos da comunidade escolar. Inicialmente, João 

Signorelli fez um "esquenta" com os alunos falando sobre seu trabalho como ator de teatro e 

televisão e o motivo de atualmente estar representando Gandhi. Após esse momento, o ator 

saiu e retornou já protagonizando Gandhi. Em linguagem simples e direta, ele contou histórias 

de sua vida pessoal, de sua relação com sua mulher e ao final falou sobre sua trajetória como 

líder, sobre a importância da conduta única e invocação da fé. A receptividade dos alunos foi 

incrível e diante do ator, que atuava sozinho, foi maravilhoso o envolvimento, respeito e 

participação deles com a atenção fixada na proposta apresentada do espetáculo. Ao finalizar, os 

alunos voluntariamente foram até o ator João Signorelli para tirarem dúvidas, conversarem 



sobre o espetáculo, como também para tirarem fotos desse momento de grande significado 

para a vida de cada espectador. 

 

 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):          

 

 

 
 

 


