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Objetivos da prática apresentada

Incentivar a participação e troca cultural da
comunidade escolar através de uma temática repleta
de memória afetiva e representatividade para a
comunidade escolar;

Público alvo: Toda comunidade escolar  



Descrição da prática

Como esta prática foi realizada:

1ª Etapa – O CP da escola conversou com a equipe propondo a temática junina para as aulas 

remotas; 

2ª Etapa – Os professores em grupos de acordo com o ano escolar elaboraram propostas 

para serem realizadas através das mídias sociais; 

3ª Etapa – Semanalmente foram postados vídeos e imagens no grupo de facebook da escola 

e WhatsApp de turma; 

4ª Etapa – Algumas turmas se reuniram através do aplicativo Zoom e fizeram uma festa 

junina;



Recursos utilizados para realização do projeto 

Para realização do projeto foi utilizado as mídias digitais e como
recurso humano a equipe de professores. De forma a torna possível o
projeto o CP organizou as postagens nas redes sociais e juntamente
com os professores incentivou a participação da comunidade escolar.
A prática se fez necessária devido a grande importância na memória
afetiva da comunidade escolar em relação a Festa Junina que é um
evento tradicional e característico da nossa escola até mesmo por
receber alunos da Rocinha muitos oriundos da Região Nordeste.



Resultados

Podemos avaliar essa ação positivamente pois serviu para unir ainda mais a comunidade escolar, 

apesar do momento delicado que vem passando. Os professores encararam o desafio de utilizar 

as ferramentas digitais e os responsáveis e alunos também. A maior dificuldade nesse 

distanciamento social tem sido o acesso a internet e a ferramentas que possibilite a conexão 

entre professores e alunos.  Porém, a dificuldade não impediu de tocar o projeto e ter bons 

resultados e mesmo a distância aproximou alunos e professores. 
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