
Secretaria de Educação retomará atividades 
do Projeto Aprender+ na próxima segunda-feira (14)

Ano 2. Nº 273 - 07/04/2014

A partir da próxima segunda-feira (14), a Secretaria de 
Educação reiniciará nas escolas municipais que oferecem en-
sino fundamental o Projeto Aprender+. A ação, implantada na 
rede desde 2011, tem como principal objetivo oferecer recu-
peração paralela aos alunos de 4ºs e 5ºs anos que apresentam 
dificuldade de aprendizagem, a fim de enriquecer o processo 
de alfabetização e letramento da criança e resgatar a autoes-
tima. 

De acordo com a equipe pedagógica da Secretaria, este 
ano, o Projeto será iniciado com a participação de 310 crian-
ças que serão atendidas no período de aula como também no 
contra turno escolar. As atividades aplicadas serão norteados 
por quatro eixos: português/linguagens, matemática/conhe-
cimentos, arte/música e educação/movimento. 

No CEMEB Victor Soares de Camargo, além do 
aprendizado em sala de aula, os alunos do 1° ao 5° 
ano ainda têm a oportunidade de desenvolver talen-
tos e aumentar o repertório cultural por meio da par-
ticipação no Programa Mais Educação, que disponibi-
liza gratuitamente diversas oficinas no contra turno 
escolar.  

Este ano, a escola adicionou uma nova ação ao 
programa, a oficina de audiovisual, que dá aos alu-
nos a oportunidade de manusear equipamentos pro-
fissionais e aprender como funcionam os bastidores 
de produções de áudio e vídeo. 

Alunos do ensino fundamental participam de oficina 
de audiovisual por meio do Programa Mais Educação

Cada turma participa da oficina duas vezes por semana 
e realiza produção de documentários, filmagens de telejor-
nais, entrevistas e gravação de peças teatrais. De acordo com 
a direção da escola, a oficina também auxilia as crianças no 
contexto social, pois trabalha o aperfeiçoamento da fala (dic-
ção), expressão corporal e relação interpessoal.  

Além das experiências proporcionadas pela oficina, os 
alunos também contam com televisores Smart, que foram 
instalados nas salas para tornar as aulas mais interativas. 
“O suporte digital enriqueceu bastante a dinâmica das aulas, 
pois além dos recursos pedagógicos já utilizados, as crian-
ças têm acesso a mais informação e interatividade, conta o 
diretor. 

Na próxima quinta-feira (10), 
os professores que estão à 
frente do Projeto irão par-
ticipar do primeiro encon-
tro de formação do grupo, 
quando receberão todas as 
orientações referentes às 
atividades e ações que de-
verão ser desenvolvidas com 
as turmas ao longo do ano. Já 
na sexta-feira (11), eles se reuni-
rão com os pais dos alunos para pas-
sar informações e esclarecer possíveis dúvidas que venham a 
ter em relação ao atendimento de seus filhos no Projeto.  


