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Ambiente Institucional

Escola Municipal do Ensino 
Fundamental Virg�lio Medeiros est� 
localizada no centro do Munic�pio, 
atendendo os segmentos: Ensino 
Fundamental do sexto ao nono ano no 
per�odo matutino, vespertino e EJA 
primeiro seguimento no noturno. Seu atual 
diretor chama-se Gilmar Rodrigues. Essa 
Escola tem como miss�o oferecer uma 
educa��o de �tima qualidade,
promovendo o exerc�cio pleno da 
cidadania; formando alunos cr�ticos, 
criativos, participantes e atuantes na 
sociedade.

Justificativa e Caracterização
Do Problema

A grande dificuldade enfrentada por n�s 
educadores de EJA � o despreparo, porque 
nossas bases a qual fom os form ados est�o 
pautadas numa concep��o tradicional. Por 
isso foi necess�rio o desenvolvimento de um 
projeto de interven��o local que sensibilize e 
nos fa�a repensar as  pr�ticas pedag�gicas. 
Para que o processo de ensino 
aprendizagem ocorra baseado na 
intera��o e troca de experi�ncia.

Objetivos

Melhorar a atua��o como educadores da 
EJA, reavaliando conceitos e ampliando 
conhecimentos
Atividades
- Visita��o a biblioteca

-Reuni�o pedag�gica

-Adequar os conte�dos de acordo com o 
n�vel do educando

-Debates, oficinas
-Os proponentes do projeto em parceria 
com a pr�pria escola e comunidade 
escolar ser�o respons�veis.

Período: Mar�o a Julho de 2010.

Parceiros: Educadores, coordenador 
pedag�gico, dire��o e secret�ria de 
Educa��o Municipal.

Resultados 
Houve envolvimento, participa��o, 
intera��o, crescimento no processo  
cont�nuo e mudan�as nas metodologias  e 
pr�ticas.


