
Região Sul

O ‘COMÉRCIO’ NAS ESCOLAS
Escolas municipais realizam mostras com os trabalhos realizados ao longo do ano

O mês de dezembro tem sido um período de festa nas escolas da rede municipal de Franca. Até dia 18
de dezembro terão sido organizadas 68 exposições, a maior parte delas realizada nas próprias escolas, a fim
de valorizar o trabalho dos alunos e educadores no decorrer do ano de 2009. As mostras fazem parte de uma
proposta da Secretaria Municipal de Educação e acontecem desde 2005. “Nosso principal objetivo é mos-
trar aos pais e à comunidade um pouco do que tem sido desenvolvido nas escolas da rede”, explicou Maria
Lúcia Cardoso, gerente da Supervisão Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação.

Dentre as escolas que já expuseram seus trabalhos estão seis das dez que desenvolvem o Projeto Jornal

Escola sob o apoio do Comércio da Franca. Como conclusão da abordagem do informativo impresso, fo-
ram elaborados pelas próprias crianças desde criativos jornais até um “Bichonário”, livro gigante confeccio-
nado por crianças da Emeb “José Mário Faleiros” contendo informações sobre os animais apresentados na
coluna semanal O Bicho da Vez, do suplemento infantil Clubinho do Comércio. Flordéia de Oliveira, coor-
denadora da Escola Municipal “Frei Germano de Annecy” disse que ficou muito satisfeita com o resultado
final do que foi executado ao longo do ano:”Trabalhamos bastante e foi um plantio árduo. Agora é o mo-
mento da colheita!”.
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Rosângela Moreira, Silvana Ravagnani, Andrea
Marqueti, Lucimar Fernandes, Adriana Catelli e
Dulce de Souza mostraram a "bolsinha do
projeto jornal escola", na qual alunos 
levavam o jornal para casa. A exposição 
também contou com belas pinturas em telas

A diretora Francisca de
Assis dos Santos Moura
e a coordenadora Maria
da Graça de Arruda
mostraram um dos 
"bichonários" 
confeccionados 
pelos alunos.

Os alunos Pedro Gabriel Carvalho
Souza e Rafael de Paula Gomes com o
Senhor Jornal, o senhor Alfabeto e
outros bonecos da "Alfabetolândia".

As alunas Ana Camila Rocha
Santos e Larissa de Almeida
Carvalho e a professora
Mariângela Teixera de
Sousa Rodrigues inseriram
na mostra o trabalho 
coletivo do 5º ano "B".


