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PROJETO COMUNICARTES

A EE João Rodrigues da Silva criou um projeto chamado MOPEC - Mostra de Pesquisa Cientí�ca. O 
MOPEC se tornou o principal Projeto de Iniciação Cientí�ca e possibilitou o alcance de ótimos resultados 
de aprendizagem, projeção da escola e perspectivas de futuro para os alunos. Tendo em vista tais 
resultados, a escola abriu espaço para outros projetos e, entre eles, o que mais se destacou no ano de 
2018 foi o Projeto Comunicartes.

O Comunicartes tem como objetivo o desenvolvimento de habilidades e competências relacionadas à 
escrita, leitura e oralidade, o desenvolvimento da compreensão, capacidade crítica e argumentativa em 
diferentes contextos sócioculturais locais, por meio da produção de mídias. Pode ser considerado 
também um projeto que permite a experimentação pro�ssional.

O Comunicartes é segmentado em 4 subprojetos, que atuam em diferentes linhas de ação:

ARTÊNCIA
Arte e Ciência

Este projeto tem o objetivo de gerar conhecimentos sobre os grandes cientistas brasileiros, a partir da 
encenação teatral. É desenvolvido por alunos do Ensino Fundamental (6º ao 8º Ano). A proposta é o 
fomento à pesquisa, para que os alunos conheçam e interpretem papéis de grandes cientistas brasileiros, 
como Vital Brasil, Suzana Herculano-Houzel, Milton Santos, Adolpho Lutz, Duília de Mello, Oswaldo Cruz, 
Carlos Chagas, entre tantos outros do passado e do presente. Possui também, como objetivo, evidenciar 
o importante papel das mulheres na ciência, como cientistas. E essa foi,inclusive, a inspiração para o 
nome do projeto (Artência não só pela Arte e Ciência, mas também como homenagem às mulheres 
cientistas).

O Artência foi proposto por uma aluna do 7º Ano, que, após ter sido conduzida à direção por indisciplina 
em sala de aula, recebeu da diretora um livro sobre cientistas brasileiros. Após levá-lo para casa e lê-lo, 
propôs à escola um trabalho voltado à divulgação dos nomes tão interessantes que conheceu através da 
pesquisa.
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A escola está preparando, para a MOPEC de 2019, a apresentação de uma peça teatral que se chamará 
Museu Vivo. A peça está sendo criada e ensaiada pelos alunos, que, no momento, estão em fase de 
pesquisa para compor os seus personagens. O projeto ainda contará com uma o�cina de teatro, para 
preparação das crianças para as encenações.
RÁDIO ESCOLA JRS 198EM

Em 2017, a escola participou da primeira edição do Prêmio Charles Lot� e alcançou o 2º lugar. A 
premiação foi revertida em equipamentos para a instalação de uma rádio-escola. A rádio é conduzida 
pelos alunos do Ensino Médio. Este projeto tem possibilitado muito aprendizado para os alunos.
A rádio funciona todos os dias de aula, durante os intervalos, e tem como objetivo ser “a voz do 
estudante”. Este é, inclusive, o slogan utilizado pelos alunos-radialistas.

A programação é variada. São abordados vários estilos musicais e os “radialistas” também são 
cambiantes. Além de músicas, os alunos divulgam na rádio notícias e entrevistas. Os temas abordados 
variam conforme o dia de semana. Segunda-feira a rádio aborda temas relacionados à cultura; 
terça-feira, meio ambiente; quarta-feira é dia de falar sobre cidadania; quintafeira, sobre esportes; e, na 
sexta-feira atualidades, com foco em tecnologia e ciência. Estão previstas para o ano de 2019 visitas à 
radio comunitária de Prudente de Morais/MG, a uma rádio de Sete Lagoas/MG; e a participação da 
transmissão de um jogo no Estádio Mineirão (Belo Horizonte/MG).

JOÃONAL JRSTV
Imagem e voz do estudante

A partir de uma brincadeira de entrevista durante o intervalo, os alunos da mescola tiveram a ideia de 
criar um canal no YouTube onde pudessem exibir um jornal informativo sobre a escola. Nasceu o Projeto 
JOÃONAL JRSTV. O objetivo do JOÃONAL JRSTV é produzir matérias televisivas sobre os eventos que 
a escola desenvolve e dos quais participa, discutir questões sociais, culturais e ambientais do município.

Algumas matérias/coberturas jornalísticas já foram produzidas em 2018, tais como: a participação da 
escola na 1ª Bienal do Livro de Sete Lagoas, na FEBRAT - Feira Brasileira de Escolas Técnicas e Colégios de 
Aplicação, que aconteceu na UFMG, a participação da escola na “UFMG JOVEM”, evento da UFMG e a 
cobertura da tão aguardada gincana da escola. A próxima pauta prevista é uma entrevista com o prefeito 
municipal de Prudente de Morais/ MG. O slogan “Imagem e voz do estudante” reforça a ideia de mais um 
espaço para o aluno explorar sua criatividade e habilidades.

UAIJOÃO
O trem informativo do estudante!

UAIJOÃO é um informativo impresso, que se encontra em fase de produção. O jornal impresso da escola 
está sendo conduzido pelo também recém criado Grêmio Estudantil. O objetivo é produzir matérias 
impressas sobre os eventos que a escola desenvolve e dos quais participa, abordar questões sociais, 
culturais, históricas e ambientais do município. O slogan “O trem informativo do estudante” foi criado 
com a intenção de fazer alusão à estação rodoviária e linha férrea, que se encontra a poucos metros da 
escola e que in�uenciou na formação do município, fazendo parte da cultura da cidade.

Este é mais um espaço que a escola oferece para o estudante trabalhar suas habilidades de escrita, leitura 
e interpretação de texto, além de ser um meio que permite aos alunos exprimir e expressar sua opinião.
EE João Rodrigues da Silva, a Escola dos Projetos.
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A EE João Rodrigues da Silva acredita e aposta na proposta da teoria da pedagogia de projetos e da 
aprendizagem signi�cativa: aprender fazendo, explorando e ensinando, levando em consideração o 
contexto sóciocultural dos alunos e seus conhecimentos prévios, permitindo a elas entenderem onde
e como poderão aplicar seus conhecimentos e também a se compreenderem como sujeitos 
transformadores de suas realidades e de seus ambientes.

Movimento com a sociedade

Com o projeto COMUNICARTES, pretende-se aproximar ainda mais a escola da comunidade. A intenção 
é divulgar as ações da escola e envolver as famílias. A escola almeja que a comunidade se intere do que 
acontece dentro da escola e se sinta parte dela. Pessoas, fatos, histórias, problemas e suas soluções 
referentes a Prudente de Morais fazem parte de nossa construção de cidadãos críticos e capazes de 
promover um lugar mais justo e mais valorizado.

Enfrentamento da evasão escolar

A escola promove um atento olhar ao seu entorno e está aberta para escutar seus alunos. Sempre que um 
projeto é proposto, a escola acolhe, avalia e apoia sua realização. Essa é uma constante que contribui para 
diminuir signi�camente os índices de evasão, pois, quando o aluno é ouvido e tem a devida atenção, o 
seu sentimento de pertencimento é forti�cado, a escola passa a ser o seu lugar geográ�co e se torna seu 
espaço de identidade. Essa identi�cação promove a valorização e, consequentemente, a sua preservação 
da mesma.

Parte-se do princípio de que todos querem se manter em um lugar onde se sintam bem. Cada aluno 
envolvido em algum projeto da escola é considerado um número a menos nos dados de evasão. Os 
grá�cos mostram crescente resultado no IDEB e pro�ciência do 7º ANO do Ensino Fundamental superior 
ao Estado e SRE - Sete Lagoas/MG (nosso município de referência, por ser maior e estar mais próximo). 
Esses são dados importantes e que servem de parâmetro para avaliar a proposta de pedagogia de 
projetos.

Promover aprendizagens e assegurar que alunos envolvidos em projetos  evadam menos. Esse é o 
resultado dos projetos da escola. E os números comprovam: em 2015 e 2016 a escola teve 0,6% de evasão 
e em 2017 0%.

O Ensino Médio é o maior desa�o da escola, pois é onde se encontram os maiores índices de evasão. Na 
EJA - Educação de Jovens e Adultos - a escola procura fazer de forma mais sistêmica o resgate daqueles 
alunos que recentemente abandonaram os estudos. Em 2017 foram 72 alunos formados pela EJA Médio. 
Em 2018 serão 47 alunos da EJA Médio formando-se. Acredita-se que a aprendizagem e os baixos índices 
de evasão dependem muito da proposta pedagógica da escola e do tamanho da responsabilidade e 
comprometimento dos pro�ssionais.

A escola acredita estar no caminho certo e sente que os projetos oportunizam a todos os alunos 
desenvolverem e demonstrarem suas habilidades e competências, assim como descobrirem-se e 
redescobrirem-se enquanto pessoas, cidadãos e futuros pro�ssionais em diferentes áreas do 
conhecimento.
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