
ALUNOS DE EMEB PARTICIPAM DO PROJETO "RÁDIO, CÂMERA, IMAGINAÇÃO! REGIÃO 3"

   

A Secretaria Municipal de Educação, por meio das gestoras de educação da região 3, Eliane
de Oliveira Martins Gonçalves e Rita de Kássia Cândido, em parceria com a coordenadora do
Programa Mais Educação, Marina Magalhães Bonaldi da Costa realizou com os alunos da
Escola Municipal de Educação Básica - EMEB Antonio Stella Moruzzi, o projeto “Rádio,
câmera, imaginação! Região 3”.

  

    

  

   A atividade contou com o apoio da equipe pedagógica da EMEB (diretoras Élcia Augusta
Ferraz Mangino e Alaíde Cesaretti) e das representantes da Secretaria Municipal, Nathália
Rigo (coordenadora do Programa Mais Educação) e Edna Maria Silva Sanchez. (editora do
jornal “É Hora de Saber”).

  

    

  

   Utilizando os meios de comunicação, em especial o rádio, foram proporcionadas novas
vivências e momentos de estudo e de aprendizagem aos alunos e a todos os envolvidos, que
vinculou o projeto à temática Educação Ambiental.
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   Durante o semestre, foram organizadas ações relacionadas ao meio ambiente, com
palestrantes que trouxeram informações e novas experiências relacionadas a esse contexto.
Desta forma, nasceu um projeto paralelo, denominado “O Caminho das Águas”.

  

    

  

   A importante contribuição dos professores José Galízia Tundisi, Paulo Mancini, da GIRE 3 -
UFSCar, das equipes do SAAE e representantes do Meio Ambiente, tornou possível a
realização de diferentes atividades que despertaram a consciência ecológica e o senso crítico.
A ação conjunta contribuiu na formação dos alunos que adquiriram um  excelente repertório
para a produção dos programas de rádio,  que são exibidos durante todo o mês de novembro
na escola.

  

    

  

   O trabalho desenvolvido contou com o apoio e o grande envolvimento de locutores e
radialistas da Rádio Intersom FM, foi possível concretizar o sonho da “Rádio Mais Educa”.

  

    

  

    “Assim como no projeto “A TV feita por você”, o projeto “Rádio, câmera, imaginação!” levou
para a escola  novas tecnologias  e novas oportunidades, despertando o interesse em
pesquisar e descobrir outras possibilidades de estudos e de escolhas em diferentes campos
profissionais.

  

    

  

    “Os alunos aprenderam ao mesmo tempo a preservar o ambiente, a trabalhar em equipe, a
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se envolver com dedicação e comprometimento em projetos e principalmente a olhar para o
mundo com consciência, agindo localmente e percebendo que pequenas ações apresentam
grandes resultados”, diz Edna Sanchez.

  

    

  

   A história dos alunos do Programa Mais Educação foi fortemente marcada pela sucessão de
produtivas parcerias estabelecidas a partir do tema estudado, difundindo todo aprendizado por
meio da “Rádio Mais Educa”, propagando conhecimento e estendendo a todos o prazer em
aprender e a vivenciar a teoria de forma intensa e significativa.   

  

    

  

   (22/11/2016)
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