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Resumo: Programas governamentais voltados ao reconhecimento, à indução e 

ao estímulo, da interação entre educação e cultura nas escolas públicas, foram 

formalizados em 2012, com a resolução do Fundo Nacional do Desenvolvimento 

para a Educação que dispôs sobre a destinação de recursos para escolas 

públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal, para projetos culturais no 

âmbito do Programa Mais Cultura. O Programa Mais Cultura nas Escolas 

(PMCE) implantado hoje, por força da resolução nº 4/2014 do FNDE, visa 

assegurar a realização de atividades culturais em escolas do Programa Mais 

Educação como forma de destacar a importância da escola como espaço para a 

vivência democrática. A partir da abordagem do policy cycle approach de Bowe 

(1992) e Ball (1993) fundamentada na compreensão de que o processo de 

formulação e implantação das políticas educacionais é um ciclo contínuo 

integrado por três contextos: da influência, da produção do texto e da prática, 

que se articulam, este artigo analisa, a partir de pesquisa documental, como se 

apresenta o contexto da prática do Programa Mais Cultura nas Escolas?  

Palavras-chave: Programas governamentais, Mais Cultura nas Escolas, 
Abordagem do ciclo de política.
  

1. Introdução 

 Um dos grandes desafios enfrentados pelos países latino-americanos 

pode ser identificado como aquele que se põe no campo da formulação, 

implementação e avaliação das políticas públicas, em especial das políticas 



sociais. Para esses países, cuja formação histórica e social diverge da europeia, 

berço do welfare state, a regulação social tardia - definida como “direitos 

legalmente reconhecidos no último quartil do século XX e cujo reconhecimento 

legal não significa que estejam institucionalizados” (SPOSATI, 2002, p. 2). 

No Brasil, o ideário de formulação e implantação de um modelo de 

regulação social que vincule democracia e cidadania, como sugere Sposati  

(idem), vem sendo perseguido por meio da promoção de políticas sociais, em 

especial, a partir da Constituição Federal de 1988. 

Não obstante esforços empreendidos nesse sentido há de se ressaltar a 

complexidade da ação governamental no Brasil como fator capaz de retardar os 

resultados esperados. Segundo relatório do Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (BRASIL, 2014c), os seguintes fatores podem ser 

destacados como críticos à garantia de maior efetividade das políticas sociais: a) 

os arranjos federativos e articulação intersetorial na gestão e operação dos 

programas sociais; b) o volume de recursos e de profissionalização do setor 

público; e c) as atividades de levantamento, organização de dados e produção 

de estudos e pesquisas de avaliação. 

As políticas educacionais e de apoio à cultura não fogem a esse contexto, 

e o Programa Mais Cultura nas Escolas, que visa garantir a intersetorialidade 

entre educação e cultura no ambiente escolar, se inscreve nessa agenda de 

avaliação, entendendo-se a política pública como “o processo pelo qual são 

elaborados e implementados programas de ação pública, isto é, dispositivos 

político-administrativos coordenados em princípio em torno de objetivos 

explícitos” (MULLER e SUREL, 2002).

A abordagem do policy cycle approach de Bowe (1992) e Ball (1993), 

segundo Mainardes (2006, p. 48) trata-se de “referencial analítico útil para a 

análise de programas e políticas educacionais”. Destaque-se, no método, a 

possibilidade de realizar a “análise crítica da trajetória de programas e políticas 

educacionais desde sua formulação inicial até a sua implementação no contexto 

da prática e efeitos” (MAINARDES, idem).



O contexto da influência aborda as questões relacionadas a como, e por 

força de que pressões ou decisões, as políticas são iniciadas e os discursos são 

construídos. No contexto da produção do texto, as narrativas representam a 

expressão escrita da política por meio das leis, decretos, resoluções, 

documentos oficiais, comentários formais e informais sobre os textos. E no 

contexto da prática, as políticas estão sujeitas a reinterpretações e recriações, 

podendo produzir efeitos e consequências que representam mudanças e 

transformações significativas na política original.  

 O modelo do ciclo de políticas está focado na análise da formação do 

discurso e na interpretação ativa que os profissionais que atuam no contexto da 

prática fazem para relacionar os textos da política à prática. Na orientação de 

Mainardes (idem), o ciclo de políticas contempla a possibilidade de utilização de 

uma diversidade de procedimentos para a coleta de dados. 

 Considerando a pergunta proposta neste artigo, a seguir será descrito o 

contexto em que o Programa Mais Cultura nas Escolas está formatado 

considerando as informações públicas disponíveis sobre o Programa1. 

 Para análise do contexto de influência aprofundou-se a pesquisa 

bibliográfica e documental para identificar: as influências e tendências presentes 

no Programa; as justificativas para implantação do Programa e a constituição do 

discurso do Programa no decorrer do tempo. 

O Programa Mais Cultura nas Escolas pretende assegurar a realização de 

atividades culturais, com a finalidade de fomentar ações que promovam o 

encontro entre experiências culturais e artísticas em curso na comunidade local. 

O Programa também assevera que tais ações devam estar em consonância com 

o projeto pedagógico das escolas (BRASIL, 2014b), o que revela uma 

preocupação com as singularidades dos espaços escolares, as especificidades 

do currículo, os objetivos propostos no projeto político-pedagógico2. 

A questão da educação e da cultura no Brasil sempre se constituiu numa 

temática relevante e que toma grande fôlego na atualidade. É possível identificar 

na legislação vigente no Brasil, desde a Constituição Federal de 1988, bem 



como em discursos governamentais, ações e projetos que contemplam, explícita 

ou implicitamente, a orientação sobre uma necessária e indispensável 

articulação entre educação e cultura na promoção da cidadania. 

Tomando como referente esse marco legislativo - a Constituição Federal 

de 1988 -, serão apresentadas a seguir, numa revisão preliminar seguindo um 

ordenamento cronológico, algumas intenções e ações políticas, anunciadas e 

implantadas, que objetivaram ou objetivam, dar conta do processo da busca pela 

integração das temáticas de educação e cultura, especificamente no espaço 

escolar. 

A Constituição Federal do Brasil estabelece em seu artigo 208 o dever do 

Estado com a educação, prevendo-se dentre outras a garantia de acesso aos 

níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística (BRASIL, 

2006b).  

O Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 8069/90 (BRASIL, 1990) e 

a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996), 

tratam, a primeira, do direito à educação e à cultura, ao esporte e ao lazer, a 

liberdade de criação e o acesso às fontes de cultura, e a segunda, das bases da 

educação nacional, reforçando o campo de abrangência dos processos 

formativos, que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no 

trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais.     

Esse aporte legal permitiu e até condicionou ações do poder público a fim 

de cumprir com o previsto na legislação. Dentre as diferentes ações, destacam-

se as desenvolvidas no campo das decisões administrativas, no âmbito do 

governo federal, que apontam caminhos para a atuação complementar e 

integrada de educação e cultura nas escolas: a instituição da Câmara 

Interministerial de Educação e Cultura; a instituição do Programa Mais 

Educação, que integra ações do Ministério da Educação, da Saúde, do 

Desenvolvimento Social e da Cultura; e a instituição do Programa Mais Cultura 

(BRASIL, 2006a, 2007a e 2007b).



O Programa Mais Educação foi regulamento pelo Decreto nº 7083/2010 

(BRASIL, 2010b) com o objetivo de ampliar a jornada escolar diária, para a o 

desenvolvimento de atividades de acompanhamento pedagógico, 

experimentação e investigação científica, cultura e artes, esporte e lazer, cultura 

digital, dentre outras, prevendo-se o envolvimento da comunidade, a utilização 

de equipamentos culturais situados fora da escola e integração dessas 

atividades ao projeto político-pedagógico de educação integral. 

A instituição do Plano Nacional de Cultura por meio da Lei nº 12.343/10 

(BRASIL, 2010a) prevê o estímulo à presença da arte e da cultura no ambiente 

educacional, convergindo para o que está previsto no Plano Nacional de 

Educação (PNE). 

Com a aprovação do PNE pela Lei nº 13.005/14 (BRASIL, 2014a), a 

política da educação integral é ratificada, como assinalado na meta seis do 

referido Plano, e muitas das suas estratégias se valem da articulação do binômio 

educação e cultura. 

No período entre 2003 e 2014 foram muitos os discursos sobre Educação 

e Cultura que sinalizavam para a necessidade de integração dos esforços 

dessas áreas. Destaque-se o pronunciamento do então Ministro da Cultura 

interino, Juca Ferreira, em fevereiro de 2005, por ocasião da Abertura da 

Conferência Nacional de Educação. Ao comemorar, naquela data, os 20 anos da 

criação do Ministério da Cultura do Brasil, enfatizando o dado positivo do 

reconhecimento da cultura em sua dimensão de poder público, relatou sobre as 

perdas contabilizadas com a separação da cultura do Ministério da Educação: 
Perdeu a Educação, com políticas dissociadas da 
dimensão da arte e da criatividade e com o esvaziamento 
da dimensão cultural na educação formal do país. E perdeu 
a cultura, com políticas esvaziadas de formação, voltadas 
para a cultura como produto – mera fruição estética dos 
espetáculos de entretenimento dos ‘balcões do governo’ – 
em vez de políticas focadas na cultura como processo – 
como instrumento educativo de saberes, hábitos, 
costumes, sensibilidades e cidadania. (GIL e FERREIRA, 
2013, p.451). 



Não obstante essa reflexão pode-se supor que programas 

governamentais voltados ao reconhecimento, à indução e ao estímulo, da 

interação entre educação e cultura nas escolas públicas só foram formalizados 

em 2012, com a resolução do Fundo Nacional do Desenvolvimento para a 

Educação (FNDE) que dispunha sobre a destinação de recursos para escolas 

públicas municipais, estaduais e do Distrito Federal, para projetos culturais no 

âmbito do Programa Mais Cultura, norma atualizada, em 2014 (BRASIL, 2014b).

 O Programa Mais Cultura nas Escolas (PMCE) visa assegurar a 

realização de atividades culturais em escolas do Programa Mais Educação como 

forma de destacar a importância da escola como espaço para a vivência 

democrática. Pelo Programa Mais Educação, as escolas puderam promover a 

ampliação da jornada escolar para o mínimo de sete horas diárias, visando à 

implementação da educação integral na rede pública de ensino. 

Nessa perspectiva, o PMCE vem ao encontro da ideia de assegurar a 

intersetorialidade entre educação e cultura, como um dos elementos 

estratégicos da educação integral, colaborando para os objetivos do Programa 

Mais Educação. 

De acordo com o Programa, as atividades culturais propostas pelas 

escolas devem estar integradas a pelo menos um dos dez eixos temáticos 

apresentados pelo PMCE quais sejam: residência de artistas para pesquisa e 

experimentação nas escolas; criação, circulação e difusão da produção artística; 

promoção cultural e pedagógica em espaços culturais; educação patrimonial; 

cultura digital e comunicação; cultura afro-brasileira; culturas indígenas; tradição 

oral; educação museal; e formação literária e difusão da cultura (BRASIL, 

2014b).  

O PMCE foi iniciado em 2013 registrando 14.071 (quatorze mil e setenta e 

uma) inscrições de projetos, que resultaram na seleção de 5.000 (cinco mil) 

iniciativas culturais a serem desenvolvidas em escolas públicas municipais, 

estaduais e do Distrito Federal, segundo dados do Ministério da Cultura 

(BRASIL, 2015). 



Nessa configuração, que abrange os programas Mais Educação, Mais 

Cultura nas Escolas e Bolsa Família, os programas sociais podem, segundo 

Silva e Silva (2012, p. 179) “favorecer a potencialização de seus resultados e 

apontar para a necessária integração que deve caracterizar políticas 

direcionadas à emancipação de seus usuários”.

É nesse cenário, que compreende quase três décadas – desde a CF/88 - 

de intenções, e de alguma ação, que se persegue a intersetorialidade entre 

educação e cultura no ambiente escolar. 

Diante desse quadro, cabe investigar: O Programa Mais Cultura nas 

Escolas: de que interdependência entre educação e cultura estamos falando?3 

Ao explorarmos a questão da intersetorialidade entre educação e cultura 

na escola, a abordagem defendida por Moreira e Candau (2003), reforça o 

questionamento sobre como tornar a cultura um eixo central do processo 

curricular a partir da compreensão de que o conhecimento não é 

igualitariamente distribuído pelos sistemas escolares, como apontado por Veiga 

Neto (2002).

 Nesse sentido se trabalhará na perspectiva da configuração da escola 

como uma instituição cultural, levando-se em consideração o fato de que a 

experiência pedagógica não é desculturalizada, como assinalam Moreira e 

Candau (idem). 

Não se pode deixar de destacar que o Programa Mais Educação, e sua 

articulação com o PMCE, se apresenta hoje como uma indução para a 

construção da agenda de educação integral, que amplia a jornada, para no 

mínimo 7 horas diárias nas escolas públicas, de acordo com os documentos de 

instituição do Programa, já referidos. Tal questão é relevante para que se pense 

o papel da cultura nesse contexto de inserção num programa que se propõe a 

favorecer uma educação integral.

 Na abordagem sobre a educação integral a ideia de uma nova identidade 

para a escola também está presente. De acordo com Cavaliere (2002, p. 250) 

“sabemos que a busca de uma nova identidade sociocultural para a escola não 



se esgota em seus temas internos. Está necessariamente ligada a um projeto 

mais amplo de sociedade”.

Na mesma direção a autora destaca: “uma micro-sociedade 

intencionalmente preparada necessita de uma permanente e intensa troca com a 

realidade político-cultural vigente, para que possa atuar como um ambiente de 

favorecimento da reconstrução da experiência” (CAVALIERE, 2002, p. 261).

A abordagem sobre “como as mudanças socioeconômicas e culturais 

estão atingindo um dos elementos que se situa no coração da atividade escolar: 

o currículo”, apresentada por Veiga Neto (2002, p. 44), se configurará como 

elemento a ser explorado no contexto da intersecção dos programas culturais do 

PMCE e dos projetos políticos pedagógicos das escolas. 

Nesse sentido o autor aponta: 
Um currículo guarda estreita correspondência com a 
cultura na qual ele se organizou, de modo que ao 
analisarmos um determinado currículo, poderemos inferir 
não só os conteúdos que, explícita ou implicitamente, são 
vistos como importantes naquela cultura, como, também, 
de que maneira aquela cultura prioriza alguns conteúdos 
em detrimento de outros, isto é, podemos inferir quais 
foram os critérios de escolha que guiaram os professores, 
administradores, curriculistas etc. que montaram aquele 
currículo (VEIGA NETO, 2002, p. 44).

No que se refere à gestão e organização da unidade escolar e o projeto 

político-pedagógico (PPP), parte-se da conceituação proposta por Libâneo 

(2004) de que se trata de um documento que detalha objetivos, diretrizes e 

ações do processo educativo a ser desenvolvido na escola, expressando a 

síntese das exigências sociais e legais do sistema de ensino e os propósitos e 

expectativas da comunidade escolar.

Para Veiga (1998) o projeto político-pedagógico é: 
A própria organização do trabalho pedagógico da escola. A 
construção do projeto político-pedagógico parte dos 
princípios de igualdade, qualidade, liberdade, gestão 
democrática e valorização do magistério. A escola é 
concebida como espaço social marcado pela manifestação 
de práticas contraditórias, que apontam para a luta e/ou 



acomodação de todos os envolvidos na organização do 
trabalho pedagógico (VEIGA, 1998, p.6).

   Dessa forma, todo projeto pedagógico da escola é, também, um projeto 

político. As proposições têm que ser pensadas em um contexto de luta, de 

correlações de força – às vezes favoráveis, às vezes desfavoráveis. Terão que 

nascer no próprio "chão da escola", com apoio dos professores e pesquisadores. 

Não poderão ser inventadas por alguém, longe da escola e da luta da escola 

(Freitas 1991, p. 23).

   Segundo Vasconcellos (2006, p.169), projeto político-pedagógico é: 
A sistematização, nunca definitiva, de um processo de 
Planejamento Participativo, que se aperfeiçoa e se 
concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de 
ação educativa que se quer realizar. É um importante 
caminho para a construção da identidade da instituição. É 
um instrumento teórico-metodológico para a intervenção e 
mudança da realidade. É um elemento de organização e 
integração da atividade prática da instituição neste 
processo de transformação.

         Listado esse conjunto de inquietações e considerações acerca do modelo 

apresentado pelo PMCE para materialização da integração entre educação e 

cultura, que deve estar articulado ao projeto político-pedagógico como 

instrumento essencial para a construção de uma educação integral, pretende-se 

investigar em que medida a implantação do Programa Mais Cultura nas Escolas, 

atende aos objetivos de integração entre cultura e educação anunciados em 

seus estatutos legais? Que implicações e desafios estão postas aos projetos 

político-pedagógicos das escolas do universo a ser pesquisado frente ao PMCE 

e à interlocução entre educação e cultura?

Entendendo-se a política pública como “o processo pelo qual são 

elaborados e implementados programas de ação pública, isto é, dispositivos 

político-administrativos coordenados em princípio em torno de objetivos 

explícitos” (MULLER e SUREL, 2002), levando em consideração o foco de 

análise proposto em 16 escolas do Recife, este projeto buscará responder a 



seguinte pergunta: em que medida a implantação do Programa Mais Cultura nas 

Escolas atende aos objetivos de integração entre cultura e educação anunciados 

em seus estatutos legais? Que implicações e desafios estão postas aos projetos 

políticos pedagógicos das escolas do universo a ser pesquisado frente ao PMCE 

e à interlocução entre educação e cultura?

O trabalho em desenvolvimento está pautado na abordagem da policy 

cycle approach de Bowe(1992)  e Ball(1993).  Segundo Mainardes (2006, p. 48) 

trata-se de “referencial analítico útil para a análise de programas e políticas 

educacionais”. Destaque-se, no método, a possibilidade de realizar a “análise 

crítica da trajetória de programas e políticas educacionais desde sua formulação 

inicial até a sua implementação no contexto da prática e efeitos” (MAINARDES, 

idem)

O foco da policy cycle approach está na rejeição aos modelos de políticas 

que percebem dissociadas as fases de formulação e implantação, e que 

subestimam a atuação dos profissionais que atuam nas escolas, nesses 

mesmos processos de formulação e implementação das políticas. 

Nesse sentido, a proposta de Ball(idem) e Bowe (idem) fundamenta-se na 

compreensão de que o processo de formulação e implantação das políticas 

educacionais é um ciclo contínuo integrado por três contextos: da influência, da 

produção do texto e da prática, que se articulam em todas as fases sem 

representar etapas ou sequências lineares. 

O contexto da influência aborda questões relacionadas a como, e por 

força de que pressões ou decisões, as políticas são iniciadas e os discursos são 

construídos. Revela as disputas dos grupos de interesse (partidos, governos, 

poder legislativo), e considera outras arenas de influência, como a dos grupos 

representativos dos meios de comunicação e as influências globais e 

internacionais. 

No contexto da produção do texto, as narrativas representam a expressão 

escrita da política por meio das leis, decretos, resoluções, documentos oficiais, 

comentários formais e informais sobre os textos. Nesse campo, as intervenções 



textuais, são lidas e apropriadas, considerando-se sempre o tempo e local 

específico de sua produção. 

A partir do contexto da prática, as políticas estão sujeitas a 

reinterpretações e recriações, podendo produzir efeitos e consequências que 

representam mudanças e transformações significativas na política original.  

Nesse contexto, os professores(as) e profissionais da educação exercem papel 

ativo nessas interpretações.  

 A análise do contexto da prática, foco da presente comunicação, 

abordará questões dirigidas ao público-alvo, sobre: como o programa foi 

recebido; como se dá sua implantação; como os professores(as) e gestores e 

demais envolvidos interpretam os textos; se há variações no modo pelo qual o 

texto é interpretado nos diferentes espaços observados na pesquisa; se os 

profissionais envolvidos na implementação têm autonomia e oportunidades de 

discutir e expressar dificuldades, opiniões, insatisfações, dúvidas; e sobre as 

principais dificuldades identificadas na execução do Programa. 

Os resultados a seguir apresentados, referem-se à fase inicial de 

mapeamento dos projetos culturais apoiados pelo Programa, em 10 escolas 

estaduais e municipais do Recife, Pernambuco, identificadas de 1 a 10, que 

implantaram o PMCE a partir de 2013. As informações foram coletadas junto ao 

Sistema de Acompanhamento e Monitoramento do Ministério da Educação 

(SIMEC) e apresentam 4 dimensões dos projetos apresentados: objetivo, 

justificativa, envolvimento do projeto com a comunidade e a relação do projeto 

com o projeto político-pedagógico. 

O quadro 1 reúne as informações referentes aos projetos apoiados  e as 

escolas referidas,  estão identificadas como: integrantes do  Programa Maioria 

Bolsa Família (PMBF); como escolas de referência estadual voltadas para o 

ensino médio (ref EM);  e como escolas estaduais e municipais, cobrindo dessa 

maneira, uma diversidade de categorias que podem trazer elementos 

importantes a serem explorados no contexto da avaliação do PMCE.    



ESCOLAS 

escolas 
estaduais e  
municipais no 
Recife

SÍNTESE DO 
OBJETIVO 

DECLARADO

 

SÍNTESE DA 
JUSTIFICATIVA 
APRESENTAD

A

DECLARAÇÃO 
DA FORMA DE 
ENVOLVIMENT

O DA 
COMUNIDADE

DECLARAÇÃO 
DA RELAÇÃO 
DO PROJETO 

CULTURAL 
COM O 

PROJETO 
POLÍTICO 

PEDAGÓGICO

1 (PMBF)

Ensinar 
estudantes a 
criar em 
argila, 
instrumentos 
de sopro e 
percussão, e 
a extrair, 
notas 
musicais 
desses 
instrumentos, 
a  partir da 
experiência 
do   mestre 
Nado. 
Resgate e 
vivência da 
cultura 
africana.

Escola está 
inserida em 
uma 
comunidade 
carente, onde 
crianças e 
adolescentes 
muito cedo se 
envolvem no 
mundo das 
drogas e do 
crime. Esse 
Projeto visa 
resgatar, 
através da 
arte do 
Mestre Nado 
essas 
crianças e 
adolescentes.

A Igreja é 
parceira da 
iniciativa 
disponibilizan
do espaço.

A valorização 
da cultura 
regional e 
local, bem 
como da 
cultura 
africana no 
resgate da 
cidadania das 
crianças e 
dos 
adolescentes 
da 
comunidade.

2 (Ref EM)

Capacitar 
alunos para o 
experimento 
das etapas 
de produção 
de um filme. 
A oficina vai 
oferecer uma 
visão do que 
é a sétima 
arte e suas 
diferentes 
formas de 
passar as 
informações 
ao 
telespectador.

Apresentar 
ao aluno, os 
diferentes 
profissionais 
e ferramentas 
que envolvem 
a produção 
de um filme. 
O projeto é 
uma forma de 
fazer com 
que o aluno 
se interesse 
pelo trabalho 
e mostre a 
ele,  outras 
profissões 
que podem 
seguir.  

Espaços 
públicos 
podem servir 
como 
ambiente 
para que 
sejam 
efetuadas 
filmagens 
externas.

Tanto o 
Projeto 
Político 
Pedagógico 
como o 
projeto 
proposto 
contam com 
a participação 
direta da 
comunidade 
escolar, 
buscando a 
melhoria do 
processo 
ensino 
aprendizage
m através da 
leitura, 
pesquisa e 
comunicação 
(cultura digital 
e mídias), 
integrando 
todas as 
áreas do 
conhecimento
.

3(PMBF)

Realizar 
oficinas de 
Cordel na 
perspectiva 
de que os 
alunos sejam 
agentes 
multiplicadore
s da poesia 
popular, com 
ênfase na 
cultura negra 
brasileira.

O conteúdo 
aplicado deve 
servir de 
fonte e 
prática de 
estudo, 
fazendo com 
que a 
literatura de 
cordel se 
transforme 
num incentivo 
à pesquisa e 
à leitura, e os 
alunos sejam 
agentes de 
propagação 
dessa arte, e 
realizadores 
de cordéis. 
  

envolvimento 
da 
comunidade 
se fará 
através dos 
folhetos feitos 
pelos alunos, 
onde serão 
distribuídos 
aos pais, na 
escola e na 
comunidade.

Difundir e 
valorizar a 
cultura para 
comunidade 
escolar.

4 (Ref EM)

Capacitação 
em 
audiovisual 
para a 
apropriação 
das novas 
ferramentas 
midiáticas 
(internet, 
redes sociais, 
aparelhos 
celulares, 
etc.).

A escola está 
localizada em 
um bairro de 
classe média, 
mas muito 
próxima a 
uma área de 
comunidade 
carente. O 
público 
atendido pela 
unidade 
escolar em 
sua grande 
parte é 
originário 
desta 
localidade e 
de bairros 
próximos. 
O 
desenvolvime
nto do projeto 
será 
importante 
para a 
formação de 
cidadãos com 
maior 
sensibilidade 
artística, 
autonomia 
política, e 
capacidade 
de atuação 
na 
transformaçã
o da 
realidade na 
qual está 
inserido.

Participação 
da 
comunidade 
com local 
para 
filmagens e 
seus 
moradores 
como 
personagens.

Por meio de 
experimentaç
ões que 
viabiliza o 
acesso do 
cidadão 
comum ao 
complexo 
midiático, 
permitindo 
que os 
envolvidos se 
reconheçam 
como 
agentes 
ativos da 
comunicação, 
ultrapassand
o o papel de 
meros 
receptores e 
reprodutores 
da 
informação

5 (estadual)

Proposta de 
formação de 
Orquestra 
popular por 
meio de 
instrumentos 
musicais, 
aulas 
teóricas, 
aulas 
práticas, 
palestras, 
visitas em 
espaços 
culturais e 
intercâmbios. 

Contribuição 
para o 
processo de 
formação 
cidadã. 

Através das 
visitas aos 
espaços 
relacionados 
com o tema 
central, 
musicalidade, 
realização de 
oficinas com 
os músicos 
convidados e 
a utilização 
da praça da 
comunidade.

Ênfase para o 
desenvolvime
nto de 
atividades de 
autodisciplina
, 
responsabilid
ade e 
compromisso 
com o maior 
envolvimento 
na educação 
formal.

6 (PMBF)

Acesso e 
produção de 
produtos 
audiovisuais 
que valorizem 
as 
brincadeiras 
populares 
locais na 
comunidade 
escolar, por 
meio de 
atividades de 
formação em 
técnicas de 
comunicação 
para vídeo e 
internet.

O movimento 
cultural do 
bairro Bomba 
do Hemetério 
(13mil hab) é 
bastante 
diversificado 
e pluralista, 
com mais de 
100 
agremiações 
e brincantes, 
dentre elas 
os 
tradicionais, 
Reisado 
Imperial, 
Tribo Canindé 
e o Maracatu 
Elefante. 
Apesar da 
riqueza 
cultural, o 
acesso ao 
cinema ainda 
é restrito, 
principalment
e nas 
escolas.

Com pais/ 
comunidade 
interna e 
externa/ 
espaços 
públicos, 
entre outros.

oficinas com 
estudantes e 
professores/
as de escolas 
municipais da 
Bomba do 
Hemetério 
através de 
exibições de 
filmes, vídeos 
de longa e 
curta 
metragem 
que estejam  
em diálogo 
com o projeto 
político 
pedagógico 
das escolas.

7 (municipal)

Vivenciar na 
escola e 
espaços 
vizinhos as 
práticas de 
atividades 
artísticas com 
os artistas do 
Grupo de 
Teatro Atual-
GTA 
estimulando o 
conhecimento 
e o 
desenvolvime
nto dos 
alunos e 
educadores.

Despertar na 
comunidade 
local o desejo 
de valorizar e 
promover o 
compromisso 
com nossa 
cultura e 
identidade 
social.

Esta unidade 
de ensino se 
localiza em 
um bairro que 
tem um 
histórico de 
luta e onde 
se localizou 
no século 
XVII o 
Quilombo 
Catuca, que 
apesar de um 
dos mais 
importantes 
em área 
urbana, foi 
pouco 
difundido 
pelos 
moradores 
porém é um 
novo fascínio 
de 
descoberta 
para a 
comunidade 
acadêmica 
nacional. 
Somos a 
única unidade 
escolar do 
bairro que, 
segundo a 
UNESCO, é 
um dos 
bairros mais 
pobres de 
nossa cidade, 
com maior 
índice de 
pobreza e 
baixo índice

Nas ações 
que envolvem 
o plano 
como: cessão 
dos espaços 
entorno da 
escola como 
ong, praças e 
parques, 
associação 
de 
moradores, 
espaços 
artísticos, 
residência de 
mestres e 
artistas locais 
abertas à 
visitação 
pelos grupos 
de 
convivência e 
artistas do 
Grupo 
Cultural

Promover o 
acesso aos 
bens da 
produção 
artísticas e 
cultural e aos 
conhecimento
s históricos. 

8(PMBF)

Aprofundame
nto da cultura 
Afro-brasileira 
através da 
confecção 
dos 
instrumentos 
pelos alunos/
comunidade 
e 
coparticipante
s

Por está 
inserido 
numa área 
vulnerável e 
coincidência 
de uso e 
vendas de 
drogas de 
infanto juvenil 
e jovens com 
alto ente 
desemprego

O projeto 
estará aberto 
a 
participações 
da 
comunidade, 
dos pais e 
dos 
funcionários 
caso o 
desejem.

O projeto 
Mais cultura 
do Eixo 
temático Afro-
brasileiro 
encontra-se 
inserido no 
Projeto 
Político 
Pedagógico 
da Escola 
sendo 
trabalhado 
nas salas de 
aula.

9 (municipal)

Promover 
junto aos 
estudantes 
um trabalho 
que resgate o 
conhecimento 
geográfico, 
histórico e 
cultural da 
comunidade 
e pontos da 
cidade, 
através da 
oficina de 
GRAFITE.

A escola está 
inserida 
numa 
comunidade 
carente, 
Cosme e 
Damião, não 
tem praças, 
parques, etc. 
Neste 
contexto, 
tudo 
acontece na 
escola. 
Justifica-se, a 
importância 
deste 
projeto . 
Valorização 
dos saberes 
locais.

Desenvolvim
ento das 
atividades 
dentro da 
comunidade. 

O projeto de 
GRAFITE faz  
parte de um 
componente 
curricular 
importante, o 
estudo da 
ARTE. A 
abordagem 
se dará 
através de 
um artista da 
comunidade 
num 
processo de 
valorização 
dos saberes 
locais.

10 (Ref. EMl)

Mobilizar, 
oferecer e 
fortalecer na 
comunidade 
escolar, 
ações 
multiculturais 
que 
promovam a 
efetiva 
integração do 
entorno 
territorial na 
qual está 
situada, 
através de 
linguagens, 
ferramentas e 
profissionais 
capacitados 
na cadeia 
produtiva da 
cultura afro-
brasileira, no 
ponto de 
cultura 
Ensinamento
s de Mãe 
Amara – 
ISBA. As 
ações visaão 
incentivar a 
implementaçã
o na escola 
da Lei 
11.465/2008 
(História e 
Cultura Afro-
Brasileira e 
Indígena).  

Fortaleciment
o dos 
vínculos da 
escola com o 
entorno 
comunitário, 
complementa
ndo o 
processo 
pedagógico 
escolar em 
curso. A 
Escola 
Estadual tem 
parceria com 
o Instituto 
Social Brasil 
África-ISBA, 
organização 
reconhecida 
no Estado de 
Pernambuco, 
promotora de 
importantes 
ações 
afirmativas, 
iremos levar 
alunos ao 
Ponto de 
Cultura 
Ensinamento
s de Mãe 
Amara, 
permanente 
acervo de 
cultura e 
tradição de 
matriz 
africana e 
intervenções.

Parceria do 
Ponto de 
Cultura, que 
está situado 
na 
comunidade 
de entorno da 
escola, 
iremos 
promover 
ações in loco, 
com alunos 
que poderão 
conhecer 
espaços 
públicos, 
visitações a 
grupos 
culturais, 
museus e 
teatros da 
região, 
passeios 
monitorados 
e a realização 
de um evento 
externo em 
parceria com 
outros atores 
sociais 
(grupos 
culturais)

No projeto 
político  
pedagógico 
escolar 
consta o 
desenvolvime
nto do 
protagonismo 
juvenil, 
alinhamos as 
ações do 
plano de 
trabalho, do 
modo que os 
estudantes 
sejam atores 
e 
participantes 
efetivos da 
construção 
de todas as 
etapas do 
projeto. 
Assim 
esperamos 
que 
tenhamos na 
escola jovens 
fortalecidos 
da sua 
consciência 
cidadã e com 
melhores 
desempenho 
escolar.



ESCOLAS 

escolas 
estaduais e  
municipais no 
Recife

SÍNTESE DO 
OBJETIVO 

DECLARADO

 

SÍNTESE DA 
JUSTIFICATIVA 
APRESENTAD

A

DECLARAÇÃO 
DA FORMA DE 
ENVOLVIMENT

O DA 
COMUNIDADE

DECLARAÇÃO 
DA RELAÇÃO 
DO PROJETO 

CULTURAL 
COM O 

PROJETO 
POLÍTICO 

PEDAGÓGICO

1 (PMBF)

Ensinar 
estudantes a 
criar em 
argila, 
instrumentos 
de sopro e 
percussão, e 
a extrair, 
notas 
musicais 
desses 
instrumentos, 
a  partir da 
experiência 
do   mestre 
Nado. 
Resgate e 
vivência da 
cultura 
africana.

Escola está 
inserida em 
uma 
comunidade 
carente, onde 
crianças e 
adolescentes 
muito cedo se 
envolvem no 
mundo das 
drogas e do 
crime. Esse 
Projeto visa 
resgatar, 
através da 
arte do 
Mestre Nado 
essas 
crianças e 
adolescentes.

A Igreja é 
parceira da 
iniciativa 
disponibilizan
do espaço.

A valorização 
da cultura 
regional e 
local, bem 
como da 
cultura 
africana no 
resgate da 
cidadania das 
crianças e 
dos 
adolescentes 
da 
comunidade.

2 (Ref EM)

Capacitar 
alunos para o 
experimento 
das etapas 
de produção 
de um filme. 
A oficina vai 
oferecer uma 
visão do que 
é a sétima 
arte e suas 
diferentes 
formas de 
passar as 
informações 
ao 
telespectador.

Apresentar 
ao aluno, os 
diferentes 
profissionais 
e ferramentas 
que envolvem 
a produção 
de um filme. 
O projeto é 
uma forma de 
fazer com 
que o aluno 
se interesse 
pelo trabalho 
e mostre a 
ele,  outras 
profissões 
que podem 
seguir.  

Espaços 
públicos 
podem servir 
como 
ambiente 
para que 
sejam 
efetuadas 
filmagens 
externas.

Tanto o 
Projeto 
Político 
Pedagógico 
como o 
projeto 
proposto 
contam com 
a participação 
direta da 
comunidade 
escolar, 
buscando a 
melhoria do 
processo 
ensino 
aprendizage
m através da 
leitura, 
pesquisa e 
comunicação 
(cultura digital 
e mídias), 
integrando 
todas as 
áreas do 
conhecimento
.

3(PMBF)

Realizar 
oficinas de 
Cordel na 
perspectiva 
de que os 
alunos sejam 
agentes 
multiplicadore
s da poesia 
popular, com 
ênfase na 
cultura negra 
brasileira.

O conteúdo 
aplicado deve 
servir de 
fonte e 
prática de 
estudo, 
fazendo com 
que a 
literatura de 
cordel se 
transforme 
num incentivo 
à pesquisa e 
à leitura, e os 
alunos sejam 
agentes de 
propagação 
dessa arte, e 
realizadores 
de cordéis. 
  

envolvimento 
da 
comunidade 
se fará 
através dos 
folhetos feitos 
pelos alunos, 
onde serão 
distribuídos 
aos pais, na 
escola e na 
comunidade.

Difundir e 
valorizar a 
cultura para 
comunidade 
escolar.

4 (Ref EM)

Capacitação 
em 
audiovisual 
para a 
apropriação 
das novas 
ferramentas 
midiáticas 
(internet, 
redes sociais, 
aparelhos 
celulares, 
etc.).

A escola está 
localizada em 
um bairro de 
classe média, 
mas muito 
próxima a 
uma área de 
comunidade 
carente. O 
público 
atendido pela 
unidade 
escolar em 
sua grande 
parte é 
originário 
desta 
localidade e 
de bairros 
próximos. 
O 
desenvolvime
nto do projeto 
será 
importante 
para a 
formação de 
cidadãos com 
maior 
sensibilidade 
artística, 
autonomia 
política, e 
capacidade 
de atuação 
na 
transformaçã
o da 
realidade na 
qual está 
inserido.

Participação 
da 
comunidade 
com local 
para 
filmagens e 
seus 
moradores 
como 
personagens.

Por meio de 
experimentaç
ões que 
viabiliza o 
acesso do 
cidadão 
comum ao 
complexo 
midiático, 
permitindo 
que os 
envolvidos se 
reconheçam 
como 
agentes 
ativos da 
comunicação, 
ultrapassand
o o papel de 
meros 
receptores e 
reprodutores 
da 
informação

5 (estadual)

Proposta de 
formação de 
Orquestra 
popular por 
meio de 
instrumentos 
musicais, 
aulas 
teóricas, 
aulas 
práticas, 
palestras, 
visitas em 
espaços 
culturais e 
intercâmbios. 

Contribuição 
para o 
processo de 
formação 
cidadã. 

Através das 
visitas aos 
espaços 
relacionados 
com o tema 
central, 
musicalidade, 
realização de 
oficinas com 
os músicos 
convidados e 
a utilização 
da praça da 
comunidade.

Ênfase para o 
desenvolvime
nto de 
atividades de 
autodisciplina
, 
responsabilid
ade e 
compromisso 
com o maior 
envolvimento 
na educação 
formal.

6 (PMBF)

Acesso e 
produção de 
produtos 
audiovisuais 
que valorizem 
as 
brincadeiras 
populares 
locais na 
comunidade 
escolar, por 
meio de 
atividades de 
formação em 
técnicas de 
comunicação 
para vídeo e 
internet.

O movimento 
cultural do 
bairro Bomba 
do Hemetério 
(13mil hab) é 
bastante 
diversificado 
e pluralista, 
com mais de 
100 
agremiações 
e brincantes, 
dentre elas 
os 
tradicionais, 
Reisado 
Imperial, 
Tribo Canindé 
e o Maracatu 
Elefante. 
Apesar da 
riqueza 
cultural, o 
acesso ao 
cinema ainda 
é restrito, 
principalment
e nas 
escolas.

Com pais/ 
comunidade 
interna e 
externa/ 
espaços 
públicos, 
entre outros.

oficinas com 
estudantes e 
professores/
as de escolas 
municipais da 
Bomba do 
Hemetério 
através de 
exibições de 
filmes, vídeos 
de longa e 
curta 
metragem 
que estejam  
em diálogo 
com o projeto 
político 
pedagógico 
das escolas.

7 (municipal)

Vivenciar na 
escola e 
espaços 
vizinhos as 
práticas de 
atividades 
artísticas com 
os artistas do 
Grupo de 
Teatro Atual-
GTA 
estimulando o 
conhecimento 
e o 
desenvolvime
nto dos 
alunos e 
educadores.

Despertar na 
comunidade 
local o desejo 
de valorizar e 
promover o 
compromisso 
com nossa 
cultura e 
identidade 
social.

Esta unidade 
de ensino se 
localiza em 
um bairro que 
tem um 
histórico de 
luta e onde 
se localizou 
no século 
XVII o 
Quilombo 
Catuca, que 
apesar de um 
dos mais 
importantes 
em área 
urbana, foi 
pouco 
difundido 
pelos 
moradores 
porém é um 
novo fascínio 
de 
descoberta 
para a 
comunidade 
acadêmica 
nacional. 
Somos a 
única unidade 
escolar do 
bairro que, 
segundo a 
UNESCO, é 
um dos 
bairros mais 
pobres de 
nossa cidade, 
com maior 
índice de 
pobreza e 
baixo índice

Nas ações 
que envolvem 
o plano 
como: cessão 
dos espaços 
entorno da 
escola como 
ong, praças e 
parques, 
associação 
de 
moradores, 
espaços 
artísticos, 
residência de 
mestres e 
artistas locais 
abertas à 
visitação 
pelos grupos 
de 
convivência e 
artistas do 
Grupo 
Cultural

Promover o 
acesso aos 
bens da 
produção 
artísticas e 
cultural e aos 
conhecimento
s históricos. 

8(PMBF)

Aprofundame
nto da cultura 
Afro-brasileira 
através da 
confecção 
dos 
instrumentos 
pelos alunos/
comunidade 
e 
coparticipante
s

Por está 
inserido 
numa área 
vulnerável e 
coincidência 
de uso e 
vendas de 
drogas de 
infanto juvenil 
e jovens com 
alto ente 
desemprego

O projeto 
estará aberto 
a 
participações 
da 
comunidade, 
dos pais e 
dos 
funcionários 
caso o 
desejem.

O projeto 
Mais cultura 
do Eixo 
temático Afro-
brasileiro 
encontra-se 
inserido no 
Projeto 
Político 
Pedagógico 
da Escola 
sendo 
trabalhado 
nas salas de 
aula.

9 (municipal)

Promover 
junto aos 
estudantes 
um trabalho 
que resgate o 
conhecimento 
geográfico, 
histórico e 
cultural da 
comunidade 
e pontos da 
cidade, 
através da 
oficina de 
GRAFITE.

A escola está 
inserida 
numa 
comunidade 
carente, 
Cosme e 
Damião, não 
tem praças, 
parques, etc. 
Neste 
contexto, 
tudo 
acontece na 
escola. 
Justifica-se, a 
importância 
deste 
projeto . 
Valorização 
dos saberes 
locais.

Desenvolvim
ento das 
atividades 
dentro da 
comunidade. 

O projeto de 
GRAFITE faz  
parte de um 
componente 
curricular 
importante, o 
estudo da 
ARTE. A 
abordagem 
se dará 
através de 
um artista da 
comunidade 
num 
processo de 
valorização 
dos saberes 
locais.

10 (Ref. EMl)

Mobilizar, 
oferecer e 
fortalecer na 
comunidade 
escolar, 
ações 
multiculturais 
que 
promovam a 
efetiva 
integração do 
entorno 
territorial na 
qual está 
situada, 
através de 
linguagens, 
ferramentas e 
profissionais 
capacitados 
na cadeia 
produtiva da 
cultura afro-
brasileira, no 
ponto de 
cultura 
Ensinamento
s de Mãe 
Amara – 
ISBA. As 
ações visaão 
incentivar a 
implementaçã
o na escola 
da Lei 
11.465/2008 
(História e 
Cultura Afro-
Brasileira e 
Indígena).  

Fortaleciment
o dos 
vínculos da 
escola com o 
entorno 
comunitário, 
complementa
ndo o 
processo 
pedagógico 
escolar em 
curso. A 
Escola 
Estadual tem 
parceria com 
o Instituto 
Social Brasil 
África-ISBA, 
organização 
reconhecida 
no Estado de 
Pernambuco, 
promotora de 
importantes 
ações 
afirmativas, 
iremos levar 
alunos ao 
Ponto de 
Cultura 
Ensinamento
s de Mãe 
Amara, 
permanente 
acervo de 
cultura e 
tradição de 
matriz 
africana e 
intervenções.

Parceria do 
Ponto de 
Cultura, que 
está situado 
na 
comunidade 
de entorno da 
escola, 
iremos 
promover 
ações in loco, 
com alunos 
que poderão 
conhecer 
espaços 
públicos, 
visitações a 
grupos 
culturais, 
museus e 
teatros da 
região, 
passeios 
monitorados 
e a realização 
de um evento 
externo em 
parceria com 
outros atores 
sociais 
(grupos 
culturais)

No projeto 
político  
pedagógico 
escolar 
consta o 
desenvolvime
nto do 
protagonismo 
juvenil, 
alinhamos as 
ações do 
plano de 
trabalho, do 
modo que os 
estudantes 
sejam atores 
e 
participantes 
efetivos da 
construção 
de todas as 
etapas do 
projeto. 
Assim 
esperamos 
que 
tenhamos na 
escola jovens 
fortalecidos 
da sua 
consciência 
cidadã e com 
melhores 
desempenho 
escolar.



ESCOLAS 

escolas 
estaduais e  
municipais no 
Recife

SÍNTESE DO 
OBJETIVO 

DECLARADO

 

SÍNTESE DA 
JUSTIFICATIVA 
APRESENTAD

A

DECLARAÇÃO 
DA FORMA DE 
ENVOLVIMENT

O DA 
COMUNIDADE

DECLARAÇÃO 
DA RELAÇÃO 
DO PROJETO 

CULTURAL 
COM O 

PROJETO 
POLÍTICO 

PEDAGÓGICO

1 (PMBF)

Ensinar 
estudantes a 
criar em 
argila, 
instrumentos 
de sopro e 
percussão, e 
a extrair, 
notas 
musicais 
desses 
instrumentos, 
a  partir da 
experiência 
do   mestre 
Nado. 
Resgate e 
vivência da 
cultura 
africana.

Escola está 
inserida em 
uma 
comunidade 
carente, onde 
crianças e 
adolescentes 
muito cedo se 
envolvem no 
mundo das 
drogas e do 
crime. Esse 
Projeto visa 
resgatar, 
através da 
arte do 
Mestre Nado 
essas 
crianças e 
adolescentes.

A Igreja é 
parceira da 
iniciativa 
disponibilizan
do espaço.

A valorização 
da cultura 
regional e 
local, bem 
como da 
cultura 
africana no 
resgate da 
cidadania das 
crianças e 
dos 
adolescentes 
da 
comunidade.

2 (Ref EM)

Capacitar 
alunos para o 
experimento 
das etapas 
de produção 
de um filme. 
A oficina vai 
oferecer uma 
visão do que 
é a sétima 
arte e suas 
diferentes 
formas de 
passar as 
informações 
ao 
telespectador.

Apresentar 
ao aluno, os 
diferentes 
profissionais 
e ferramentas 
que envolvem 
a produção 
de um filme. 
O projeto é 
uma forma de 
fazer com 
que o aluno 
se interesse 
pelo trabalho 
e mostre a 
ele,  outras 
profissões 
que podem 
seguir.  

Espaços 
públicos 
podem servir 
como 
ambiente 
para que 
sejam 
efetuadas 
filmagens 
externas.

Tanto o 
Projeto 
Político 
Pedagógico 
como o 
projeto 
proposto 
contam com 
a participação 
direta da 
comunidade 
escolar, 
buscando a 
melhoria do 
processo 
ensino 
aprendizage
m através da 
leitura, 
pesquisa e 
comunicação 
(cultura digital 
e mídias), 
integrando 
todas as 
áreas do 
conhecimento
.

3(PMBF)

Realizar 
oficinas de 
Cordel na 
perspectiva 
de que os 
alunos sejam 
agentes 
multiplicadore
s da poesia 
popular, com 
ênfase na 
cultura negra 
brasileira.

O conteúdo 
aplicado deve 
servir de 
fonte e 
prática de 
estudo, 
fazendo com 
que a 
literatura de 
cordel se 
transforme 
num incentivo 
à pesquisa e 
à leitura, e os 
alunos sejam 
agentes de 
propagação 
dessa arte, e 
realizadores 
de cordéis. 
  

envolvimento 
da 
comunidade 
se fará 
através dos 
folhetos feitos 
pelos alunos, 
onde serão 
distribuídos 
aos pais, na 
escola e na 
comunidade.

Difundir e 
valorizar a 
cultura para 
comunidade 
escolar.

4 (Ref EM)

Capacitação 
em 
audiovisual 
para a 
apropriação 
das novas 
ferramentas 
midiáticas 
(internet, 
redes sociais, 
aparelhos 
celulares, 
etc.).

A escola está 
localizada em 
um bairro de 
classe média, 
mas muito 
próxima a 
uma área de 
comunidade 
carente. O 
público 
atendido pela 
unidade 
escolar em 
sua grande 
parte é 
originário 
desta 
localidade e 
de bairros 
próximos. 
O 
desenvolvime
nto do projeto 
será 
importante 
para a 
formação de 
cidadãos com 
maior 
sensibilidade 
artística, 
autonomia 
política, e 
capacidade 
de atuação 
na 
transformaçã
o da 
realidade na 
qual está 
inserido.

Participação 
da 
comunidade 
com local 
para 
filmagens e 
seus 
moradores 
como 
personagens.

Por meio de 
experimentaç
ões que 
viabiliza o 
acesso do 
cidadão 
comum ao 
complexo 
midiático, 
permitindo 
que os 
envolvidos se 
reconheçam 
como 
agentes 
ativos da 
comunicação, 
ultrapassand
o o papel de 
meros 
receptores e 
reprodutores 
da 
informação

5 (estadual)

Proposta de 
formação de 
Orquestra 
popular por 
meio de 
instrumentos 
musicais, 
aulas 
teóricas, 
aulas 
práticas, 
palestras, 
visitas em 
espaços 
culturais e 
intercâmbios. 

Contribuição 
para o 
processo de 
formação 
cidadã. 

Através das 
visitas aos 
espaços 
relacionados 
com o tema 
central, 
musicalidade, 
realização de 
oficinas com 
os músicos 
convidados e 
a utilização 
da praça da 
comunidade.

Ênfase para o 
desenvolvime
nto de 
atividades de 
autodisciplina
, 
responsabilid
ade e 
compromisso 
com o maior 
envolvimento 
na educação 
formal.

6 (PMBF)

Acesso e 
produção de 
produtos 
audiovisuais 
que valorizem 
as 
brincadeiras 
populares 
locais na 
comunidade 
escolar, por 
meio de 
atividades de 
formação em 
técnicas de 
comunicação 
para vídeo e 
internet.

O movimento 
cultural do 
bairro Bomba 
do Hemetério 
(13mil hab) é 
bastante 
diversificado 
e pluralista, 
com mais de 
100 
agremiações 
e brincantes, 
dentre elas 
os 
tradicionais, 
Reisado 
Imperial, 
Tribo Canindé 
e o Maracatu 
Elefante. 
Apesar da 
riqueza 
cultural, o 
acesso ao 
cinema ainda 
é restrito, 
principalment
e nas 
escolas.

Com pais/ 
comunidade 
interna e 
externa/ 
espaços 
públicos, 
entre outros.

oficinas com 
estudantes e 
professores/
as de escolas 
municipais da 
Bomba do 
Hemetério 
através de 
exibições de 
filmes, vídeos 
de longa e 
curta 
metragem 
que estejam  
em diálogo 
com o projeto 
político 
pedagógico 
das escolas.

7 (municipal)

Vivenciar na 
escola e 
espaços 
vizinhos as 
práticas de 
atividades 
artísticas com 
os artistas do 
Grupo de 
Teatro Atual-
GTA 
estimulando o 
conhecimento 
e o 
desenvolvime
nto dos 
alunos e 
educadores.

Despertar na 
comunidade 
local o desejo 
de valorizar e 
promover o 
compromisso 
com nossa 
cultura e 
identidade 
social.

Esta unidade 
de ensino se 
localiza em 
um bairro que 
tem um 
histórico de 
luta e onde 
se localizou 
no século 
XVII o 
Quilombo 
Catuca, que 
apesar de um 
dos mais 
importantes 
em área 
urbana, foi 
pouco 
difundido 
pelos 
moradores 
porém é um 
novo fascínio 
de 
descoberta 
para a 
comunidade 
acadêmica 
nacional. 
Somos a 
única unidade 
escolar do 
bairro que, 
segundo a 
UNESCO, é 
um dos 
bairros mais 
pobres de 
nossa cidade, 
com maior 
índice de 
pobreza e 
baixo índice

Nas ações 
que envolvem 
o plano 
como: cessão 
dos espaços 
entorno da 
escola como 
ong, praças e 
parques, 
associação 
de 
moradores, 
espaços 
artísticos, 
residência de 
mestres e 
artistas locais 
abertas à 
visitação 
pelos grupos 
de 
convivência e 
artistas do 
Grupo 
Cultural

Promover o 
acesso aos 
bens da 
produção 
artísticas e 
cultural e aos 
conhecimento
s históricos. 

8(PMBF)

Aprofundame
nto da cultura 
Afro-brasileira 
através da 
confecção 
dos 
instrumentos 
pelos alunos/
comunidade 
e 
coparticipante
s

Por está 
inserido 
numa área 
vulnerável e 
coincidência 
de uso e 
vendas de 
drogas de 
infanto juvenil 
e jovens com 
alto ente 
desemprego

O projeto 
estará aberto 
a 
participações 
da 
comunidade, 
dos pais e 
dos 
funcionários 
caso o 
desejem.

O projeto 
Mais cultura 
do Eixo 
temático Afro-
brasileiro 
encontra-se 
inserido no 
Projeto 
Político 
Pedagógico 
da Escola 
sendo 
trabalhado 
nas salas de 
aula.

9 (municipal)

Promover 
junto aos 
estudantes 
um trabalho 
que resgate o 
conhecimento 
geográfico, 
histórico e 
cultural da 
comunidade 
e pontos da 
cidade, 
através da 
oficina de 
GRAFITE.

A escola está 
inserida 
numa 
comunidade 
carente, 
Cosme e 
Damião, não 
tem praças, 
parques, etc. 
Neste 
contexto, 
tudo 
acontece na 
escola. 
Justifica-se, a 
importância 
deste 
projeto . 
Valorização 
dos saberes 
locais.

Desenvolvim
ento das 
atividades 
dentro da 
comunidade. 

O projeto de 
GRAFITE faz  
parte de um 
componente 
curricular 
importante, o 
estudo da 
ARTE. A 
abordagem 
se dará 
através de 
um artista da 
comunidade 
num 
processo de 
valorização 
dos saberes 
locais.

10 (Ref. EMl)

Mobilizar, 
oferecer e 
fortalecer na 
comunidade 
escolar, 
ações 
multiculturais 
que 
promovam a 
efetiva 
integração do 
entorno 
territorial na 
qual está 
situada, 
através de 
linguagens, 
ferramentas e 
profissionais 
capacitados 
na cadeia 
produtiva da 
cultura afro-
brasileira, no 
ponto de 
cultura 
Ensinamento
s de Mãe 
Amara – 
ISBA. As 
ações visaão 
incentivar a 
implementaçã
o na escola 
da Lei 
11.465/2008 
(História e 
Cultura Afro-
Brasileira e 
Indígena).  

Fortaleciment
o dos 
vínculos da 
escola com o 
entorno 
comunitário, 
complementa
ndo o 
processo 
pedagógico 
escolar em 
curso. A 
Escola 
Estadual tem 
parceria com 
o Instituto 
Social Brasil 
África-ISBA, 
organização 
reconhecida 
no Estado de 
Pernambuco, 
promotora de 
importantes 
ações 
afirmativas, 
iremos levar 
alunos ao 
Ponto de 
Cultura 
Ensinamento
s de Mãe 
Amara, 
permanente 
acervo de 
cultura e 
tradição de 
matriz 
africana e 
intervenções.

Parceria do 
Ponto de 
Cultura, que 
está situado 
na 
comunidade 
de entorno da 
escola, 
iremos 
promover 
ações in loco, 
com alunos 
que poderão 
conhecer 
espaços 
públicos, 
visitações a 
grupos 
culturais, 
museus e 
teatros da 
região, 
passeios 
monitorados 
e a realização 
de um evento 
externo em 
parceria com 
outros atores 
sociais 
(grupos 
culturais)

No projeto 
político  
pedagógico 
escolar 
consta o 
desenvolvime
nto do 
protagonismo 
juvenil, 
alinhamos as 
ações do 
plano de 
trabalho, do 
modo que os 
estudantes 
sejam atores 
e 
participantes 
efetivos da 
construção 
de todas as 
etapas do 
projeto. 
Assim 
esperamos 
que 
tenhamos na 
escola jovens 
fortalecidos 
da sua 
consciência 
cidadã e com 
melhores 
desempenho 
escolar.



ESCOLAS 

escolas 
estaduais e  
municipais no 
Recife

SÍNTESE DO 
OBJETIVO 

DECLARADO

 

SÍNTESE DA 
JUSTIFICATIVA 
APRESENTAD

A

DECLARAÇÃO 
DA FORMA DE 
ENVOLVIMENT

O DA 
COMUNIDADE

DECLARAÇÃO 
DA RELAÇÃO 
DO PROJETO 

CULTURAL 
COM O 

PROJETO 
POLÍTICO 

PEDAGÓGICO

1 (PMBF)

Ensinar 
estudantes a 
criar em 
argila, 
instrumentos 
de sopro e 
percussão, e 
a extrair, 
notas 
musicais 
desses 
instrumentos, 
a  partir da 
experiência 
do   mestre 
Nado. 
Resgate e 
vivência da 
cultura 
africana.

Escola está 
inserida em 
uma 
comunidade 
carente, onde 
crianças e 
adolescentes 
muito cedo se 
envolvem no 
mundo das 
drogas e do 
crime. Esse 
Projeto visa 
resgatar, 
através da 
arte do 
Mestre Nado 
essas 
crianças e 
adolescentes.

A Igreja é 
parceira da 
iniciativa 
disponibilizan
do espaço.

A valorização 
da cultura 
regional e 
local, bem 
como da 
cultura 
africana no 
resgate da 
cidadania das 
crianças e 
dos 
adolescentes 
da 
comunidade.

2 (Ref EM)

Capacitar 
alunos para o 
experimento 
das etapas 
de produção 
de um filme. 
A oficina vai 
oferecer uma 
visão do que 
é a sétima 
arte e suas 
diferentes 
formas de 
passar as 
informações 
ao 
telespectador.

Apresentar 
ao aluno, os 
diferentes 
profissionais 
e ferramentas 
que envolvem 
a produção 
de um filme. 
O projeto é 
uma forma de 
fazer com 
que o aluno 
se interesse 
pelo trabalho 
e mostre a 
ele,  outras 
profissões 
que podem 
seguir.  

Espaços 
públicos 
podem servir 
como 
ambiente 
para que 
sejam 
efetuadas 
filmagens 
externas.

Tanto o 
Projeto 
Político 
Pedagógico 
como o 
projeto 
proposto 
contam com 
a participação 
direta da 
comunidade 
escolar, 
buscando a 
melhoria do 
processo 
ensino 
aprendizage
m através da 
leitura, 
pesquisa e 
comunicação 
(cultura digital 
e mídias), 
integrando 
todas as 
áreas do 
conhecimento
.

3(PMBF)

Realizar 
oficinas de 
Cordel na 
perspectiva 
de que os 
alunos sejam 
agentes 
multiplicadore
s da poesia 
popular, com 
ênfase na 
cultura negra 
brasileira.

O conteúdo 
aplicado deve 
servir de 
fonte e 
prática de 
estudo, 
fazendo com 
que a 
literatura de 
cordel se 
transforme 
num incentivo 
à pesquisa e 
à leitura, e os 
alunos sejam 
agentes de 
propagação 
dessa arte, e 
realizadores 
de cordéis. 
  

envolvimento 
da 
comunidade 
se fará 
através dos 
folhetos feitos 
pelos alunos, 
onde serão 
distribuídos 
aos pais, na 
escola e na 
comunidade.

Difundir e 
valorizar a 
cultura para 
comunidade 
escolar.

4 (Ref EM)

Capacitação 
em 
audiovisual 
para a 
apropriação 
das novas 
ferramentas 
midiáticas 
(internet, 
redes sociais, 
aparelhos 
celulares, 
etc.).

A escola está 
localizada em 
um bairro de 
classe média, 
mas muito 
próxima a 
uma área de 
comunidade 
carente. O 
público 
atendido pela 
unidade 
escolar em 
sua grande 
parte é 
originário 
desta 
localidade e 
de bairros 
próximos. 
O 
desenvolvime
nto do projeto 
será 
importante 
para a 
formação de 
cidadãos com 
maior 
sensibilidade 
artística, 
autonomia 
política, e 
capacidade 
de atuação 
na 
transformaçã
o da 
realidade na 
qual está 
inserido.

Participação 
da 
comunidade 
com local 
para 
filmagens e 
seus 
moradores 
como 
personagens.

Por meio de 
experimentaç
ões que 
viabiliza o 
acesso do 
cidadão 
comum ao 
complexo 
midiático, 
permitindo 
que os 
envolvidos se 
reconheçam 
como 
agentes 
ativos da 
comunicação, 
ultrapassand
o o papel de 
meros 
receptores e 
reprodutores 
da 
informação

5 (estadual)

Proposta de 
formação de 
Orquestra 
popular por 
meio de 
instrumentos 
musicais, 
aulas 
teóricas, 
aulas 
práticas, 
palestras, 
visitas em 
espaços 
culturais e 
intercâmbios. 

Contribuição 
para o 
processo de 
formação 
cidadã. 

Através das 
visitas aos 
espaços 
relacionados 
com o tema 
central, 
musicalidade, 
realização de 
oficinas com 
os músicos 
convidados e 
a utilização 
da praça da 
comunidade.

Ênfase para o 
desenvolvime
nto de 
atividades de 
autodisciplina
, 
responsabilid
ade e 
compromisso 
com o maior 
envolvimento 
na educação 
formal.

6 (PMBF)

Acesso e 
produção de 
produtos 
audiovisuais 
que valorizem 
as 
brincadeiras 
populares 
locais na 
comunidade 
escolar, por 
meio de 
atividades de 
formação em 
técnicas de 
comunicação 
para vídeo e 
internet.

O movimento 
cultural do 
bairro Bomba 
do Hemetério 
(13mil hab) é 
bastante 
diversificado 
e pluralista, 
com mais de 
100 
agremiações 
e brincantes, 
dentre elas 
os 
tradicionais, 
Reisado 
Imperial, 
Tribo Canindé 
e o Maracatu 
Elefante. 
Apesar da 
riqueza 
cultural, o 
acesso ao 
cinema ainda 
é restrito, 
principalment
e nas 
escolas.

Com pais/ 
comunidade 
interna e 
externa/ 
espaços 
públicos, 
entre outros.

oficinas com 
estudantes e 
professores/
as de escolas 
municipais da 
Bomba do 
Hemetério 
através de 
exibições de 
filmes, vídeos 
de longa e 
curta 
metragem 
que estejam  
em diálogo 
com o projeto 
político 
pedagógico 
das escolas.

7 (municipal)

Vivenciar na 
escola e 
espaços 
vizinhos as 
práticas de 
atividades 
artísticas com 
os artistas do 
Grupo de 
Teatro Atual-
GTA 
estimulando o 
conhecimento 
e o 
desenvolvime
nto dos 
alunos e 
educadores.

Despertar na 
comunidade 
local o desejo 
de valorizar e 
promover o 
compromisso 
com nossa 
cultura e 
identidade 
social.

Esta unidade 
de ensino se 
localiza em 
um bairro que 
tem um 
histórico de 
luta e onde 
se localizou 
no século 
XVII o 
Quilombo 
Catuca, que 
apesar de um 
dos mais 
importantes 
em área 
urbana, foi 
pouco 
difundido 
pelos 
moradores 
porém é um 
novo fascínio 
de 
descoberta 
para a 
comunidade 
acadêmica 
nacional. 
Somos a 
única unidade 
escolar do 
bairro que, 
segundo a 
UNESCO, é 
um dos 
bairros mais 
pobres de 
nossa cidade, 
com maior 
índice de 
pobreza e 
baixo índice

Nas ações 
que envolvem 
o plano 
como: cessão 
dos espaços 
entorno da 
escola como 
ong, praças e 
parques, 
associação 
de 
moradores, 
espaços 
artísticos, 
residência de 
mestres e 
artistas locais 
abertas à 
visitação 
pelos grupos 
de 
convivência e 
artistas do 
Grupo 
Cultural

Promover o 
acesso aos 
bens da 
produção 
artísticas e 
cultural e aos 
conhecimento
s históricos. 

8(PMBF)

Aprofundame
nto da cultura 
Afro-brasileira 
através da 
confecção 
dos 
instrumentos 
pelos alunos/
comunidade 
e 
coparticipante
s

Por está 
inserido 
numa área 
vulnerável e 
coincidência 
de uso e 
vendas de 
drogas de 
infanto juvenil 
e jovens com 
alto ente 
desemprego

O projeto 
estará aberto 
a 
participações 
da 
comunidade, 
dos pais e 
dos 
funcionários 
caso o 
desejem.

O projeto 
Mais cultura 
do Eixo 
temático Afro-
brasileiro 
encontra-se 
inserido no 
Projeto 
Político 
Pedagógico 
da Escola 
sendo 
trabalhado 
nas salas de 
aula.

9 (municipal)

Promover 
junto aos 
estudantes 
um trabalho 
que resgate o 
conhecimento 
geográfico, 
histórico e 
cultural da 
comunidade 
e pontos da 
cidade, 
através da 
oficina de 
GRAFITE.

A escola está 
inserida 
numa 
comunidade 
carente, 
Cosme e 
Damião, não 
tem praças, 
parques, etc. 
Neste 
contexto, 
tudo 
acontece na 
escola. 
Justifica-se, a 
importância 
deste 
projeto . 
Valorização 
dos saberes 
locais.

Desenvolvim
ento das 
atividades 
dentro da 
comunidade. 

O projeto de 
GRAFITE faz  
parte de um 
componente 
curricular 
importante, o 
estudo da 
ARTE. A 
abordagem 
se dará 
através de 
um artista da 
comunidade 
num 
processo de 
valorização 
dos saberes 
locais.

10 (Ref. EMl)

Mobilizar, 
oferecer e 
fortalecer na 
comunidade 
escolar, 
ações 
multiculturais 
que 
promovam a 
efetiva 
integração do 
entorno 
territorial na 
qual está 
situada, 
através de 
linguagens, 
ferramentas e 
profissionais 
capacitados 
na cadeia 
produtiva da 
cultura afro-
brasileira, no 
ponto de 
cultura 
Ensinamento
s de Mãe 
Amara – 
ISBA. As 
ações visaão 
incentivar a 
implementaçã
o na escola 
da Lei 
11.465/2008 
(História e 
Cultura Afro-
Brasileira e 
Indígena).  

Fortaleciment
o dos 
vínculos da 
escola com o 
entorno 
comunitário, 
complementa
ndo o 
processo 
pedagógico 
escolar em 
curso. A 
Escola 
Estadual tem 
parceria com 
o Instituto 
Social Brasil 
África-ISBA, 
organização 
reconhecida 
no Estado de 
Pernambuco, 
promotora de 
importantes 
ações 
afirmativas, 
iremos levar 
alunos ao 
Ponto de 
Cultura 
Ensinamento
s de Mãe 
Amara, 
permanente 
acervo de 
cultura e 
tradição de 
matriz 
africana e 
intervenções.

Parceria do 
Ponto de 
Cultura, que 
está situado 
na 
comunidade 
de entorno da 
escola, 
iremos 
promover 
ações in loco, 
com alunos 
que poderão 
conhecer 
espaços 
públicos, 
visitações a 
grupos 
culturais, 
museus e 
teatros da 
região, 
passeios 
monitorados 
e a realização 
de um evento 
externo em 
parceria com 
outros atores 
sociais 
(grupos 
culturais)

No projeto 
político  
pedagógico 
escolar 
consta o 
desenvolvime
nto do 
protagonismo 
juvenil, 
alinhamos as 
ações do 
plano de 
trabalho, do 
modo que os 
estudantes 
sejam atores 
e 
participantes 
efetivos da 
construção 
de todas as 
etapas do 
projeto. 
Assim 
esperamos 
que 
tenhamos na 
escola jovens 
fortalecidos 
da sua 
consciência 
cidadã e com 
melhores 
desempenho 
escolar.



ESCOLAS 

escolas 
estaduais e  
municipais no 
Recife

SÍNTESE DO 
OBJETIVO 

DECLARADO

 

SÍNTESE DA 
JUSTIFICATIVA 
APRESENTAD

A

DECLARAÇÃO 
DA FORMA DE 
ENVOLVIMENT

O DA 
COMUNIDADE

DECLARAÇÃO 
DA RELAÇÃO 
DO PROJETO 

CULTURAL 
COM O 

PROJETO 
POLÍTICO 

PEDAGÓGICO

1 (PMBF)

Ensinar 
estudantes a 
criar em 
argila, 
instrumentos 
de sopro e 
percussão, e 
a extrair, 
notas 
musicais 
desses 
instrumentos, 
a  partir da 
experiência 
do   mestre 
Nado. 
Resgate e 
vivência da 
cultura 
africana.

Escola está 
inserida em 
uma 
comunidade 
carente, onde 
crianças e 
adolescentes 
muito cedo se 
envolvem no 
mundo das 
drogas e do 
crime. Esse 
Projeto visa 
resgatar, 
através da 
arte do 
Mestre Nado 
essas 
crianças e 
adolescentes.

A Igreja é 
parceira da 
iniciativa 
disponibilizan
do espaço.

A valorização 
da cultura 
regional e 
local, bem 
como da 
cultura 
africana no 
resgate da 
cidadania das 
crianças e 
dos 
adolescentes 
da 
comunidade.

2 (Ref EM)

Capacitar 
alunos para o 
experimento 
das etapas 
de produção 
de um filme. 
A oficina vai 
oferecer uma 
visão do que 
é a sétima 
arte e suas 
diferentes 
formas de 
passar as 
informações 
ao 
telespectador.

Apresentar 
ao aluno, os 
diferentes 
profissionais 
e ferramentas 
que envolvem 
a produção 
de um filme. 
O projeto é 
uma forma de 
fazer com 
que o aluno 
se interesse 
pelo trabalho 
e mostre a 
ele,  outras 
profissões 
que podem 
seguir.  

Espaços 
públicos 
podem servir 
como 
ambiente 
para que 
sejam 
efetuadas 
filmagens 
externas.

Tanto o 
Projeto 
Político 
Pedagógico 
como o 
projeto 
proposto 
contam com 
a participação 
direta da 
comunidade 
escolar, 
buscando a 
melhoria do 
processo 
ensino 
aprendizage
m através da 
leitura, 
pesquisa e 
comunicação 
(cultura digital 
e mídias), 
integrando 
todas as 
áreas do 
conhecimento
.

3(PMBF)

Realizar 
oficinas de 
Cordel na 
perspectiva 
de que os 
alunos sejam 
agentes 
multiplicadore
s da poesia 
popular, com 
ênfase na 
cultura negra 
brasileira.

O conteúdo 
aplicado deve 
servir de 
fonte e 
prática de 
estudo, 
fazendo com 
que a 
literatura de 
cordel se 
transforme 
num incentivo 
à pesquisa e 
à leitura, e os 
alunos sejam 
agentes de 
propagação 
dessa arte, e 
realizadores 
de cordéis. 
  

envolvimento 
da 
comunidade 
se fará 
através dos 
folhetos feitos 
pelos alunos, 
onde serão 
distribuídos 
aos pais, na 
escola e na 
comunidade.

Difundir e 
valorizar a 
cultura para 
comunidade 
escolar.

4 (Ref EM)

Capacitação 
em 
audiovisual 
para a 
apropriação 
das novas 
ferramentas 
midiáticas 
(internet, 
redes sociais, 
aparelhos 
celulares, 
etc.).

A escola está 
localizada em 
um bairro de 
classe média, 
mas muito 
próxima a 
uma área de 
comunidade 
carente. O 
público 
atendido pela 
unidade 
escolar em 
sua grande 
parte é 
originário 
desta 
localidade e 
de bairros 
próximos. 
O 
desenvolvime
nto do projeto 
será 
importante 
para a 
formação de 
cidadãos com 
maior 
sensibilidade 
artística, 
autonomia 
política, e 
capacidade 
de atuação 
na 
transformaçã
o da 
realidade na 
qual está 
inserido.

Participação 
da 
comunidade 
com local 
para 
filmagens e 
seus 
moradores 
como 
personagens.

Por meio de 
experimentaç
ões que 
viabiliza o 
acesso do 
cidadão 
comum ao 
complexo 
midiático, 
permitindo 
que os 
envolvidos se 
reconheçam 
como 
agentes 
ativos da 
comunicação, 
ultrapassand
o o papel de 
meros 
receptores e 
reprodutores 
da 
informação

5 (estadual)

Proposta de 
formação de 
Orquestra 
popular por 
meio de 
instrumentos 
musicais, 
aulas 
teóricas, 
aulas 
práticas, 
palestras, 
visitas em 
espaços 
culturais e 
intercâmbios. 

Contribuição 
para o 
processo de 
formação 
cidadã. 

Através das 
visitas aos 
espaços 
relacionados 
com o tema 
central, 
musicalidade, 
realização de 
oficinas com 
os músicos 
convidados e 
a utilização 
da praça da 
comunidade.

Ênfase para o 
desenvolvime
nto de 
atividades de 
autodisciplina
, 
responsabilid
ade e 
compromisso 
com o maior 
envolvimento 
na educação 
formal.

6 (PMBF)

Acesso e 
produção de 
produtos 
audiovisuais 
que valorizem 
as 
brincadeiras 
populares 
locais na 
comunidade 
escolar, por 
meio de 
atividades de 
formação em 
técnicas de 
comunicação 
para vídeo e 
internet.

O movimento 
cultural do 
bairro Bomba 
do Hemetério 
(13mil hab) é 
bastante 
diversificado 
e pluralista, 
com mais de 
100 
agremiações 
e brincantes, 
dentre elas 
os 
tradicionais, 
Reisado 
Imperial, 
Tribo Canindé 
e o Maracatu 
Elefante. 
Apesar da 
riqueza 
cultural, o 
acesso ao 
cinema ainda 
é restrito, 
principalment
e nas 
escolas.

Com pais/ 
comunidade 
interna e 
externa/ 
espaços 
públicos, 
entre outros.

oficinas com 
estudantes e 
professores/
as de escolas 
municipais da 
Bomba do 
Hemetério 
através de 
exibições de 
filmes, vídeos 
de longa e 
curta 
metragem 
que estejam  
em diálogo 
com o projeto 
político 
pedagógico 
das escolas.

7 (municipal)

Vivenciar na 
escola e 
espaços 
vizinhos as 
práticas de 
atividades 
artísticas com 
os artistas do 
Grupo de 
Teatro Atual-
GTA 
estimulando o 
conhecimento 
e o 
desenvolvime
nto dos 
alunos e 
educadores.

Despertar na 
comunidade 
local o desejo 
de valorizar e 
promover o 
compromisso 
com nossa 
cultura e 
identidade 
social.

Esta unidade 
de ensino se 
localiza em 
um bairro que 
tem um 
histórico de 
luta e onde 
se localizou 
no século 
XVII o 
Quilombo 
Catuca, que 
apesar de um 
dos mais 
importantes 
em área 
urbana, foi 
pouco 
difundido 
pelos 
moradores 
porém é um 
novo fascínio 
de 
descoberta 
para a 
comunidade 
acadêmica 
nacional. 
Somos a 
única unidade 
escolar do 
bairro que, 
segundo a 
UNESCO, é 
um dos 
bairros mais 
pobres de 
nossa cidade, 
com maior 
índice de 
pobreza e 
baixo índice

Nas ações 
que envolvem 
o plano 
como: cessão 
dos espaços 
entorno da 
escola como 
ong, praças e 
parques, 
associação 
de 
moradores, 
espaços 
artísticos, 
residência de 
mestres e 
artistas locais 
abertas à 
visitação 
pelos grupos 
de 
convivência e 
artistas do 
Grupo 
Cultural

Promover o 
acesso aos 
bens da 
produção 
artísticas e 
cultural e aos 
conhecimento
s históricos. 

8(PMBF)

Aprofundame
nto da cultura 
Afro-brasileira 
através da 
confecção 
dos 
instrumentos 
pelos alunos/
comunidade 
e 
coparticipante
s

Por está 
inserido 
numa área 
vulnerável e 
coincidência 
de uso e 
vendas de 
drogas de 
infanto juvenil 
e jovens com 
alto ente 
desemprego

O projeto 
estará aberto 
a 
participações 
da 
comunidade, 
dos pais e 
dos 
funcionários 
caso o 
desejem.

O projeto 
Mais cultura 
do Eixo 
temático Afro-
brasileiro 
encontra-se 
inserido no 
Projeto 
Político 
Pedagógico 
da Escola 
sendo 
trabalhado 
nas salas de 
aula.

9 (municipal)

Promover 
junto aos 
estudantes 
um trabalho 
que resgate o 
conhecimento 
geográfico, 
histórico e 
cultural da 
comunidade 
e pontos da 
cidade, 
através da 
oficina de 
GRAFITE.

A escola está 
inserida 
numa 
comunidade 
carente, 
Cosme e 
Damião, não 
tem praças, 
parques, etc. 
Neste 
contexto, 
tudo 
acontece na 
escola. 
Justifica-se, a 
importância 
deste 
projeto . 
Valorização 
dos saberes 
locais.

Desenvolvim
ento das 
atividades 
dentro da 
comunidade. 

O projeto de 
GRAFITE faz  
parte de um 
componente 
curricular 
importante, o 
estudo da 
ARTE. A 
abordagem 
se dará 
através de 
um artista da 
comunidade 
num 
processo de 
valorização 
dos saberes 
locais.

10 (Ref. EMl)

Mobilizar, 
oferecer e 
fortalecer na 
comunidade 
escolar, 
ações 
multiculturais 
que 
promovam a 
efetiva 
integração do 
entorno 
territorial na 
qual está 
situada, 
através de 
linguagens, 
ferramentas e 
profissionais 
capacitados 
na cadeia 
produtiva da 
cultura afro-
brasileira, no 
ponto de 
cultura 
Ensinamento
s de Mãe 
Amara – 
ISBA. As 
ações visaão 
incentivar a 
implementaçã
o na escola 
da Lei 
11.465/2008 
(História e 
Cultura Afro-
Brasileira e 
Indígena).  

Fortaleciment
o dos 
vínculos da 
escola com o 
entorno 
comunitário, 
complementa
ndo o 
processo 
pedagógico 
escolar em 
curso. A 
Escola 
Estadual tem 
parceria com 
o Instituto 
Social Brasil 
África-ISBA, 
organização 
reconhecida 
no Estado de 
Pernambuco, 
promotora de 
importantes 
ações 
afirmativas, 
iremos levar 
alunos ao 
Ponto de 
Cultura 
Ensinamento
s de Mãe 
Amara, 
permanente 
acervo de 
cultura e 
tradição de 
matriz 
africana e 
intervenções.

Parceria do 
Ponto de 
Cultura, que 
está situado 
na 
comunidade 
de entorno da 
escola, 
iremos 
promover 
ações in loco, 
com alunos 
que poderão 
conhecer 
espaços 
públicos, 
visitações a 
grupos 
culturais, 
museus e 
teatros da 
região, 
passeios 
monitorados 
e a realização 
de um evento 
externo em 
parceria com 
outros atores 
sociais 
(grupos 
culturais)

No projeto 
político  
pedagógico 
escolar 
consta o 
desenvolvime
nto do 
protagonismo 
juvenil, 
alinhamos as 
ações do 
plano de 
trabalho, do 
modo que os 
estudantes 
sejam atores 
e 
participantes 
efetivos da 
construção 
de todas as 
etapas do 
projeto. 
Assim 
esperamos 
que 
tenhamos na 
escola jovens 
fortalecidos 
da sua 
consciência 
cidadã e com 
melhores 
desempenho 
escolar.



ESCOLAS 

escolas 
estaduais e  
municipais no 
Recife

SÍNTESE DO 
OBJETIVO 

DECLARADO

 

SÍNTESE DA 
JUSTIFICATIVA 
APRESENTAD

A

DECLARAÇÃO 
DA FORMA DE 
ENVOLVIMENT

O DA 
COMUNIDADE

DECLARAÇÃO 
DA RELAÇÃO 
DO PROJETO 

CULTURAL 
COM O 

PROJETO 
POLÍTICO 

PEDAGÓGICO

1 (PMBF)

Ensinar 
estudantes a 
criar em 
argila, 
instrumentos 
de sopro e 
percussão, e 
a extrair, 
notas 
musicais 
desses 
instrumentos, 
a  partir da 
experiência 
do   mestre 
Nado. 
Resgate e 
vivência da 
cultura 
africana.

Escola está 
inserida em 
uma 
comunidade 
carente, onde 
crianças e 
adolescentes 
muito cedo se 
envolvem no 
mundo das 
drogas e do 
crime. Esse 
Projeto visa 
resgatar, 
através da 
arte do 
Mestre Nado 
essas 
crianças e 
adolescentes.

A Igreja é 
parceira da 
iniciativa 
disponibilizan
do espaço.

A valorização 
da cultura 
regional e 
local, bem 
como da 
cultura 
africana no 
resgate da 
cidadania das 
crianças e 
dos 
adolescentes 
da 
comunidade.

2 (Ref EM)

Capacitar 
alunos para o 
experimento 
das etapas 
de produção 
de um filme. 
A oficina vai 
oferecer uma 
visão do que 
é a sétima 
arte e suas 
diferentes 
formas de 
passar as 
informações 
ao 
telespectador.

Apresentar 
ao aluno, os 
diferentes 
profissionais 
e ferramentas 
que envolvem 
a produção 
de um filme. 
O projeto é 
uma forma de 
fazer com 
que o aluno 
se interesse 
pelo trabalho 
e mostre a 
ele,  outras 
profissões 
que podem 
seguir.  

Espaços 
públicos 
podem servir 
como 
ambiente 
para que 
sejam 
efetuadas 
filmagens 
externas.

Tanto o 
Projeto 
Político 
Pedagógico 
como o 
projeto 
proposto 
contam com 
a participação 
direta da 
comunidade 
escolar, 
buscando a 
melhoria do 
processo 
ensino 
aprendizage
m através da 
leitura, 
pesquisa e 
comunicação 
(cultura digital 
e mídias), 
integrando 
todas as 
áreas do 
conhecimento
.

3(PMBF)

Realizar 
oficinas de 
Cordel na 
perspectiva 
de que os 
alunos sejam 
agentes 
multiplicadore
s da poesia 
popular, com 
ênfase na 
cultura negra 
brasileira.

O conteúdo 
aplicado deve 
servir de 
fonte e 
prática de 
estudo, 
fazendo com 
que a 
literatura de 
cordel se 
transforme 
num incentivo 
à pesquisa e 
à leitura, e os 
alunos sejam 
agentes de 
propagação 
dessa arte, e 
realizadores 
de cordéis. 
  

envolvimento 
da 
comunidade 
se fará 
através dos 
folhetos feitos 
pelos alunos, 
onde serão 
distribuídos 
aos pais, na 
escola e na 
comunidade.

Difundir e 
valorizar a 
cultura para 
comunidade 
escolar.

4 (Ref EM)

Capacitação 
em 
audiovisual 
para a 
apropriação 
das novas 
ferramentas 
midiáticas 
(internet, 
redes sociais, 
aparelhos 
celulares, 
etc.).

A escola está 
localizada em 
um bairro de 
classe média, 
mas muito 
próxima a 
uma área de 
comunidade 
carente. O 
público 
atendido pela 
unidade 
escolar em 
sua grande 
parte é 
originário 
desta 
localidade e 
de bairros 
próximos. 
O 
desenvolvime
nto do projeto 
será 
importante 
para a 
formação de 
cidadãos com 
maior 
sensibilidade 
artística, 
autonomia 
política, e 
capacidade 
de atuação 
na 
transformaçã
o da 
realidade na 
qual está 
inserido.

Participação 
da 
comunidade 
com local 
para 
filmagens e 
seus 
moradores 
como 
personagens.

Por meio de 
experimentaç
ões que 
viabiliza o 
acesso do 
cidadão 
comum ao 
complexo 
midiático, 
permitindo 
que os 
envolvidos se 
reconheçam 
como 
agentes 
ativos da 
comunicação, 
ultrapassand
o o papel de 
meros 
receptores e 
reprodutores 
da 
informação

5 (estadual)

Proposta de 
formação de 
Orquestra 
popular por 
meio de 
instrumentos 
musicais, 
aulas 
teóricas, 
aulas 
práticas, 
palestras, 
visitas em 
espaços 
culturais e 
intercâmbios. 

Contribuição 
para o 
processo de 
formação 
cidadã. 

Através das 
visitas aos 
espaços 
relacionados 
com o tema 
central, 
musicalidade, 
realização de 
oficinas com 
os músicos 
convidados e 
a utilização 
da praça da 
comunidade.

Ênfase para o 
desenvolvime
nto de 
atividades de 
autodisciplina
, 
responsabilid
ade e 
compromisso 
com o maior 
envolvimento 
na educação 
formal.

6 (PMBF)

Acesso e 
produção de 
produtos 
audiovisuais 
que valorizem 
as 
brincadeiras 
populares 
locais na 
comunidade 
escolar, por 
meio de 
atividades de 
formação em 
técnicas de 
comunicação 
para vídeo e 
internet.

O movimento 
cultural do 
bairro Bomba 
do Hemetério 
(13mil hab) é 
bastante 
diversificado 
e pluralista, 
com mais de 
100 
agremiações 
e brincantes, 
dentre elas 
os 
tradicionais, 
Reisado 
Imperial, 
Tribo Canindé 
e o Maracatu 
Elefante. 
Apesar da 
riqueza 
cultural, o 
acesso ao 
cinema ainda 
é restrito, 
principalment
e nas 
escolas.

Com pais/ 
comunidade 
interna e 
externa/ 
espaços 
públicos, 
entre outros.

oficinas com 
estudantes e 
professores/
as de escolas 
municipais da 
Bomba do 
Hemetério 
através de 
exibições de 
filmes, vídeos 
de longa e 
curta 
metragem 
que estejam  
em diálogo 
com o projeto 
político 
pedagógico 
das escolas.

7 (municipal)

Vivenciar na 
escola e 
espaços 
vizinhos as 
práticas de 
atividades 
artísticas com 
os artistas do 
Grupo de 
Teatro Atual-
GTA 
estimulando o 
conhecimento 
e o 
desenvolvime
nto dos 
alunos e 
educadores.

Despertar na 
comunidade 
local o desejo 
de valorizar e 
promover o 
compromisso 
com nossa 
cultura e 
identidade 
social.

Esta unidade 
de ensino se 
localiza em 
um bairro que 
tem um 
histórico de 
luta e onde 
se localizou 
no século 
XVII o 
Quilombo 
Catuca, que 
apesar de um 
dos mais 
importantes 
em área 
urbana, foi 
pouco 
difundido 
pelos 
moradores 
porém é um 
novo fascínio 
de 
descoberta 
para a 
comunidade 
acadêmica 
nacional. 
Somos a 
única unidade 
escolar do 
bairro que, 
segundo a 
UNESCO, é 
um dos 
bairros mais 
pobres de 
nossa cidade, 
com maior 
índice de 
pobreza e 
baixo índice

Nas ações 
que envolvem 
o plano 
como: cessão 
dos espaços 
entorno da 
escola como 
ong, praças e 
parques, 
associação 
de 
moradores, 
espaços 
artísticos, 
residência de 
mestres e 
artistas locais 
abertas à 
visitação 
pelos grupos 
de 
convivência e 
artistas do 
Grupo 
Cultural

Promover o 
acesso aos 
bens da 
produção 
artísticas e 
cultural e aos 
conhecimento
s históricos. 

8(PMBF)

Aprofundame
nto da cultura 
Afro-brasileira 
através da 
confecção 
dos 
instrumentos 
pelos alunos/
comunidade 
e 
coparticipante
s

Por está 
inserido 
numa área 
vulnerável e 
coincidência 
de uso e 
vendas de 
drogas de 
infanto juvenil 
e jovens com 
alto ente 
desemprego

O projeto 
estará aberto 
a 
participações 
da 
comunidade, 
dos pais e 
dos 
funcionários 
caso o 
desejem.

O projeto 
Mais cultura 
do Eixo 
temático Afro-
brasileiro 
encontra-se 
inserido no 
Projeto 
Político 
Pedagógico 
da Escola 
sendo 
trabalhado 
nas salas de 
aula.

9 (municipal)

Promover 
junto aos 
estudantes 
um trabalho 
que resgate o 
conhecimento 
geográfico, 
histórico e 
cultural da 
comunidade 
e pontos da 
cidade, 
através da 
oficina de 
GRAFITE.

A escola está 
inserida 
numa 
comunidade 
carente, 
Cosme e 
Damião, não 
tem praças, 
parques, etc. 
Neste 
contexto, 
tudo 
acontece na 
escola. 
Justifica-se, a 
importância 
deste 
projeto . 
Valorização 
dos saberes 
locais.

Desenvolvim
ento das 
atividades 
dentro da 
comunidade. 

O projeto de 
GRAFITE faz  
parte de um 
componente 
curricular 
importante, o 
estudo da 
ARTE. A 
abordagem 
se dará 
através de 
um artista da 
comunidade 
num 
processo de 
valorização 
dos saberes 
locais.

10 (Ref. EMl)

Mobilizar, 
oferecer e 
fortalecer na 
comunidade 
escolar, 
ações 
multiculturais 
que 
promovam a 
efetiva 
integração do 
entorno 
territorial na 
qual está 
situada, 
através de 
linguagens, 
ferramentas e 
profissionais 
capacitados 
na cadeia 
produtiva da 
cultura afro-
brasileira, no 
ponto de 
cultura 
Ensinamento
s de Mãe 
Amara – 
ISBA. As 
ações visaão 
incentivar a 
implementaçã
o na escola 
da Lei 
11.465/2008 
(História e 
Cultura Afro-
Brasileira e 
Indígena).  

Fortaleciment
o dos 
vínculos da 
escola com o 
entorno 
comunitário, 
complementa
ndo o 
processo 
pedagógico 
escolar em 
curso. A 
Escola 
Estadual tem 
parceria com 
o Instituto 
Social Brasil 
África-ISBA, 
organização 
reconhecida 
no Estado de 
Pernambuco, 
promotora de 
importantes 
ações 
afirmativas, 
iremos levar 
alunos ao 
Ponto de 
Cultura 
Ensinamento
s de Mãe 
Amara, 
permanente 
acervo de 
cultura e 
tradição de 
matriz 
africana e 
intervenções.

Parceria do 
Ponto de 
Cultura, que 
está situado 
na 
comunidade 
de entorno da 
escola, 
iremos 
promover 
ações in loco, 
com alunos 
que poderão 
conhecer 
espaços 
públicos, 
visitações a 
grupos 
culturais, 
museus e 
teatros da 
região, 
passeios 
monitorados 
e a realização 
de um evento 
externo em 
parceria com 
outros atores 
sociais 
(grupos 
culturais)

No projeto 
político  
pedagógico 
escolar 
consta o 
desenvolvime
nto do 
protagonismo 
juvenil, 
alinhamos as 
ações do 
plano de 
trabalho, do 
modo que os 
estudantes 
sejam atores 
e 
participantes 
efetivos da 
construção 
de todas as 
etapas do 
projeto. 
Assim 
esperamos 
que 
tenhamos na 
escola jovens 
fortalecidos 
da sua 
consciência 
cidadã e com 
melhores 
desempenho 
escolar.



ESCOLAS 

escolas 
estaduais e  
municipais no 
Recife

SÍNTESE DO 
OBJETIVO 

DECLARADO

 

SÍNTESE DA 
JUSTIFICATIVA 
APRESENTAD

A

DECLARAÇÃO 
DA FORMA DE 
ENVOLVIMENT

O DA 
COMUNIDADE

DECLARAÇÃO 
DA RELAÇÃO 
DO PROJETO 

CULTURAL 
COM O 

PROJETO 
POLÍTICO 

PEDAGÓGICO

1 (PMBF)

Ensinar 
estudantes a 
criar em 
argila, 
instrumentos 
de sopro e 
percussão, e 
a extrair, 
notas 
musicais 
desses 
instrumentos, 
a  partir da 
experiência 
do   mestre 
Nado. 
Resgate e 
vivência da 
cultura 
africana.

Escola está 
inserida em 
uma 
comunidade 
carente, onde 
crianças e 
adolescentes 
muito cedo se 
envolvem no 
mundo das 
drogas e do 
crime. Esse 
Projeto visa 
resgatar, 
através da 
arte do 
Mestre Nado 
essas 
crianças e 
adolescentes.

A Igreja é 
parceira da 
iniciativa 
disponibilizan
do espaço.

A valorização 
da cultura 
regional e 
local, bem 
como da 
cultura 
africana no 
resgate da 
cidadania das 
crianças e 
dos 
adolescentes 
da 
comunidade.

2 (Ref EM)

Capacitar 
alunos para o 
experimento 
das etapas 
de produção 
de um filme. 
A oficina vai 
oferecer uma 
visão do que 
é a sétima 
arte e suas 
diferentes 
formas de 
passar as 
informações 
ao 
telespectador.

Apresentar 
ao aluno, os 
diferentes 
profissionais 
e ferramentas 
que envolvem 
a produção 
de um filme. 
O projeto é 
uma forma de 
fazer com 
que o aluno 
se interesse 
pelo trabalho 
e mostre a 
ele,  outras 
profissões 
que podem 
seguir.  

Espaços 
públicos 
podem servir 
como 
ambiente 
para que 
sejam 
efetuadas 
filmagens 
externas.

Tanto o 
Projeto 
Político 
Pedagógico 
como o 
projeto 
proposto 
contam com 
a participação 
direta da 
comunidade 
escolar, 
buscando a 
melhoria do 
processo 
ensino 
aprendizage
m através da 
leitura, 
pesquisa e 
comunicação 
(cultura digital 
e mídias), 
integrando 
todas as 
áreas do 
conhecimento
.

3(PMBF)

Realizar 
oficinas de 
Cordel na 
perspectiva 
de que os 
alunos sejam 
agentes 
multiplicadore
s da poesia 
popular, com 
ênfase na 
cultura negra 
brasileira.

O conteúdo 
aplicado deve 
servir de 
fonte e 
prática de 
estudo, 
fazendo com 
que a 
literatura de 
cordel se 
transforme 
num incentivo 
à pesquisa e 
à leitura, e os 
alunos sejam 
agentes de 
propagação 
dessa arte, e 
realizadores 
de cordéis. 
  

envolvimento 
da 
comunidade 
se fará 
através dos 
folhetos feitos 
pelos alunos, 
onde serão 
distribuídos 
aos pais, na 
escola e na 
comunidade.

Difundir e 
valorizar a 
cultura para 
comunidade 
escolar.

4 (Ref EM)

Capacitação 
em 
audiovisual 
para a 
apropriação 
das novas 
ferramentas 
midiáticas 
(internet, 
redes sociais, 
aparelhos 
celulares, 
etc.).

A escola está 
localizada em 
um bairro de 
classe média, 
mas muito 
próxima a 
uma área de 
comunidade 
carente. O 
público 
atendido pela 
unidade 
escolar em 
sua grande 
parte é 
originário 
desta 
localidade e 
de bairros 
próximos. 
O 
desenvolvime
nto do projeto 
será 
importante 
para a 
formação de 
cidadãos com 
maior 
sensibilidade 
artística, 
autonomia 
política, e 
capacidade 
de atuação 
na 
transformaçã
o da 
realidade na 
qual está 
inserido.

Participação 
da 
comunidade 
com local 
para 
filmagens e 
seus 
moradores 
como 
personagens.

Por meio de 
experimentaç
ões que 
viabiliza o 
acesso do 
cidadão 
comum ao 
complexo 
midiático, 
permitindo 
que os 
envolvidos se 
reconheçam 
como 
agentes 
ativos da 
comunicação, 
ultrapassand
o o papel de 
meros 
receptores e 
reprodutores 
da 
informação

5 (estadual)

Proposta de 
formação de 
Orquestra 
popular por 
meio de 
instrumentos 
musicais, 
aulas 
teóricas, 
aulas 
práticas, 
palestras, 
visitas em 
espaços 
culturais e 
intercâmbios. 

Contribuição 
para o 
processo de 
formação 
cidadã. 

Através das 
visitas aos 
espaços 
relacionados 
com o tema 
central, 
musicalidade, 
realização de 
oficinas com 
os músicos 
convidados e 
a utilização 
da praça da 
comunidade.

Ênfase para o 
desenvolvime
nto de 
atividades de 
autodisciplina
, 
responsabilid
ade e 
compromisso 
com o maior 
envolvimento 
na educação 
formal.

6 (PMBF)

Acesso e 
produção de 
produtos 
audiovisuais 
que valorizem 
as 
brincadeiras 
populares 
locais na 
comunidade 
escolar, por 
meio de 
atividades de 
formação em 
técnicas de 
comunicação 
para vídeo e 
internet.

O movimento 
cultural do 
bairro Bomba 
do Hemetério 
(13mil hab) é 
bastante 
diversificado 
e pluralista, 
com mais de 
100 
agremiações 
e brincantes, 
dentre elas 
os 
tradicionais, 
Reisado 
Imperial, 
Tribo Canindé 
e o Maracatu 
Elefante. 
Apesar da 
riqueza 
cultural, o 
acesso ao 
cinema ainda 
é restrito, 
principalment
e nas 
escolas.

Com pais/ 
comunidade 
interna e 
externa/ 
espaços 
públicos, 
entre outros.

oficinas com 
estudantes e 
professores/
as de escolas 
municipais da 
Bomba do 
Hemetério 
através de 
exibições de 
filmes, vídeos 
de longa e 
curta 
metragem 
que estejam  
em diálogo 
com o projeto 
político 
pedagógico 
das escolas.

7 (municipal)

Vivenciar na 
escola e 
espaços 
vizinhos as 
práticas de 
atividades 
artísticas com 
os artistas do 
Grupo de 
Teatro Atual-
GTA 
estimulando o 
conhecimento 
e o 
desenvolvime
nto dos 
alunos e 
educadores.

Despertar na 
comunidade 
local o desejo 
de valorizar e 
promover o 
compromisso 
com nossa 
cultura e 
identidade 
social.

Esta unidade 
de ensino se 
localiza em 
um bairro que 
tem um 
histórico de 
luta e onde 
se localizou 
no século 
XVII o 
Quilombo 
Catuca, que 
apesar de um 
dos mais 
importantes 
em área 
urbana, foi 
pouco 
difundido 
pelos 
moradores 
porém é um 
novo fascínio 
de 
descoberta 
para a 
comunidade 
acadêmica 
nacional. 
Somos a 
única unidade 
escolar do 
bairro que, 
segundo a 
UNESCO, é 
um dos 
bairros mais 
pobres de 
nossa cidade, 
com maior 
índice de 
pobreza e 
baixo índice

Nas ações 
que envolvem 
o plano 
como: cessão 
dos espaços 
entorno da 
escola como 
ong, praças e 
parques, 
associação 
de 
moradores, 
espaços 
artísticos, 
residência de 
mestres e 
artistas locais 
abertas à 
visitação 
pelos grupos 
de 
convivência e 
artistas do 
Grupo 
Cultural

Promover o 
acesso aos 
bens da 
produção 
artísticas e 
cultural e aos 
conhecimento
s históricos. 

8(PMBF)

Aprofundame
nto da cultura 
Afro-brasileira 
através da 
confecção 
dos 
instrumentos 
pelos alunos/
comunidade 
e 
coparticipante
s

Por está 
inserido 
numa área 
vulnerável e 
coincidência 
de uso e 
vendas de 
drogas de 
infanto juvenil 
e jovens com 
alto ente 
desemprego

O projeto 
estará aberto 
a 
participações 
da 
comunidade, 
dos pais e 
dos 
funcionários 
caso o 
desejem.

O projeto 
Mais cultura 
do Eixo 
temático Afro-
brasileiro 
encontra-se 
inserido no 
Projeto 
Político 
Pedagógico 
da Escola 
sendo 
trabalhado 
nas salas de 
aula.

9 (municipal)

Promover 
junto aos 
estudantes 
um trabalho 
que resgate o 
conhecimento 
geográfico, 
histórico e 
cultural da 
comunidade 
e pontos da 
cidade, 
através da 
oficina de 
GRAFITE.

A escola está 
inserida 
numa 
comunidade 
carente, 
Cosme e 
Damião, não 
tem praças, 
parques, etc. 
Neste 
contexto, 
tudo 
acontece na 
escola. 
Justifica-se, a 
importância 
deste 
projeto . 
Valorização 
dos saberes 
locais.

Desenvolvim
ento das 
atividades 
dentro da 
comunidade. 

O projeto de 
GRAFITE faz  
parte de um 
componente 
curricular 
importante, o 
estudo da 
ARTE. A 
abordagem 
se dará 
através de 
um artista da 
comunidade 
num 
processo de 
valorização 
dos saberes 
locais.

10 (Ref. EMl)

Mobilizar, 
oferecer e 
fortalecer na 
comunidade 
escolar, 
ações 
multiculturais 
que 
promovam a 
efetiva 
integração do 
entorno 
territorial na 
qual está 
situada, 
através de 
linguagens, 
ferramentas e 
profissionais 
capacitados 
na cadeia 
produtiva da 
cultura afro-
brasileira, no 
ponto de 
cultura 
Ensinamento
s de Mãe 
Amara – 
ISBA. As 
ações visaão 
incentivar a 
implementaçã
o na escola 
da Lei 
11.465/2008 
(História e 
Cultura Afro-
Brasileira e 
Indígena).  

Fortaleciment
o dos 
vínculos da 
escola com o 
entorno 
comunitário, 
complementa
ndo o 
processo 
pedagógico 
escolar em 
curso. A 
Escola 
Estadual tem 
parceria com 
o Instituto 
Social Brasil 
África-ISBA, 
organização 
reconhecida 
no Estado de 
Pernambuco, 
promotora de 
importantes 
ações 
afirmativas, 
iremos levar 
alunos ao 
Ponto de 
Cultura 
Ensinamento
s de Mãe 
Amara, 
permanente 
acervo de 
cultura e 
tradição de 
matriz 
africana e 
intervenções.

Parceria do 
Ponto de 
Cultura, que 
está situado 
na 
comunidade 
de entorno da 
escola, 
iremos 
promover 
ações in loco, 
com alunos 
que poderão 
conhecer 
espaços 
públicos, 
visitações a 
grupos 
culturais, 
museus e 
teatros da 
região, 
passeios 
monitorados 
e a realização 
de um evento 
externo em 
parceria com 
outros atores 
sociais 
(grupos 
culturais)

No projeto 
político  
pedagógico 
escolar 
consta o 
desenvolvime
nto do 
protagonismo 
juvenil, 
alinhamos as 
ações do 
plano de 
trabalho, do 
modo que os 
estudantes 
sejam atores 
e 
participantes 
efetivos da 
construção 
de todas as 
etapas do 
projeto. 
Assim 
esperamos 
que 
tenhamos na 
escola jovens 
fortalecidos 
da sua 
consciência 
cidadã e com 
melhores 
desempenho 
escolar.



ESCOLAS 

escolas 
estaduais e  
municipais no 
Recife

SÍNTESE DO 
OBJETIVO 

DECLARADO

 

SÍNTESE DA 
JUSTIFICATIVA 
APRESENTAD

A

DECLARAÇÃO 
DA FORMA DE 
ENVOLVIMENT

O DA 
COMUNIDADE

DECLARAÇÃO 
DA RELAÇÃO 
DO PROJETO 

CULTURAL 
COM O 

PROJETO 
POLÍTICO 

PEDAGÓGICO

1 (PMBF)

Ensinar 
estudantes a 
criar em 
argila, 
instrumentos 
de sopro e 
percussão, e 
a extrair, 
notas 
musicais 
desses 
instrumentos, 
a  partir da 
experiência 
do   mestre 
Nado. 
Resgate e 
vivência da 
cultura 
africana.

Escola está 
inserida em 
uma 
comunidade 
carente, onde 
crianças e 
adolescentes 
muito cedo se 
envolvem no 
mundo das 
drogas e do 
crime. Esse 
Projeto visa 
resgatar, 
através da 
arte do 
Mestre Nado 
essas 
crianças e 
adolescentes.

A Igreja é 
parceira da 
iniciativa 
disponibilizan
do espaço.

A valorização 
da cultura 
regional e 
local, bem 
como da 
cultura 
africana no 
resgate da 
cidadania das 
crianças e 
dos 
adolescentes 
da 
comunidade.

2 (Ref EM)

Capacitar 
alunos para o 
experimento 
das etapas 
de produção 
de um filme. 
A oficina vai 
oferecer uma 
visão do que 
é a sétima 
arte e suas 
diferentes 
formas de 
passar as 
informações 
ao 
telespectador.

Apresentar 
ao aluno, os 
diferentes 
profissionais 
e ferramentas 
que envolvem 
a produção 
de um filme. 
O projeto é 
uma forma de 
fazer com 
que o aluno 
se interesse 
pelo trabalho 
e mostre a 
ele,  outras 
profissões 
que podem 
seguir.  

Espaços 
públicos 
podem servir 
como 
ambiente 
para que 
sejam 
efetuadas 
filmagens 
externas.

Tanto o 
Projeto 
Político 
Pedagógico 
como o 
projeto 
proposto 
contam com 
a participação 
direta da 
comunidade 
escolar, 
buscando a 
melhoria do 
processo 
ensino 
aprendizage
m através da 
leitura, 
pesquisa e 
comunicação 
(cultura digital 
e mídias), 
integrando 
todas as 
áreas do 
conhecimento
.

3(PMBF)

Realizar 
oficinas de 
Cordel na 
perspectiva 
de que os 
alunos sejam 
agentes 
multiplicadore
s da poesia 
popular, com 
ênfase na 
cultura negra 
brasileira.

O conteúdo 
aplicado deve 
servir de 
fonte e 
prática de 
estudo, 
fazendo com 
que a 
literatura de 
cordel se 
transforme 
num incentivo 
à pesquisa e 
à leitura, e os 
alunos sejam 
agentes de 
propagação 
dessa arte, e 
realizadores 
de cordéis. 
  

envolvimento 
da 
comunidade 
se fará 
através dos 
folhetos feitos 
pelos alunos, 
onde serão 
distribuídos 
aos pais, na 
escola e na 
comunidade.

Difundir e 
valorizar a 
cultura para 
comunidade 
escolar.

4 (Ref EM)

Capacitação 
em 
audiovisual 
para a 
apropriação 
das novas 
ferramentas 
midiáticas 
(internet, 
redes sociais, 
aparelhos 
celulares, 
etc.).

A escola está 
localizada em 
um bairro de 
classe média, 
mas muito 
próxima a 
uma área de 
comunidade 
carente. O 
público 
atendido pela 
unidade 
escolar em 
sua grande 
parte é 
originário 
desta 
localidade e 
de bairros 
próximos. 
O 
desenvolvime
nto do projeto 
será 
importante 
para a 
formação de 
cidadãos com 
maior 
sensibilidade 
artística, 
autonomia 
política, e 
capacidade 
de atuação 
na 
transformaçã
o da 
realidade na 
qual está 
inserido.

Participação 
da 
comunidade 
com local 
para 
filmagens e 
seus 
moradores 
como 
personagens.

Por meio de 
experimentaç
ões que 
viabiliza o 
acesso do 
cidadão 
comum ao 
complexo 
midiático, 
permitindo 
que os 
envolvidos se 
reconheçam 
como 
agentes 
ativos da 
comunicação, 
ultrapassand
o o papel de 
meros 
receptores e 
reprodutores 
da 
informação

5 (estadual)

Proposta de 
formação de 
Orquestra 
popular por 
meio de 
instrumentos 
musicais, 
aulas 
teóricas, 
aulas 
práticas, 
palestras, 
visitas em 
espaços 
culturais e 
intercâmbios. 

Contribuição 
para o 
processo de 
formação 
cidadã. 

Através das 
visitas aos 
espaços 
relacionados 
com o tema 
central, 
musicalidade, 
realização de 
oficinas com 
os músicos 
convidados e 
a utilização 
da praça da 
comunidade.

Ênfase para o 
desenvolvime
nto de 
atividades de 
autodisciplina
, 
responsabilid
ade e 
compromisso 
com o maior 
envolvimento 
na educação 
formal.

6 (PMBF)

Acesso e 
produção de 
produtos 
audiovisuais 
que valorizem 
as 
brincadeiras 
populares 
locais na 
comunidade 
escolar, por 
meio de 
atividades de 
formação em 
técnicas de 
comunicação 
para vídeo e 
internet.

O movimento 
cultural do 
bairro Bomba 
do Hemetério 
(13mil hab) é 
bastante 
diversificado 
e pluralista, 
com mais de 
100 
agremiações 
e brincantes, 
dentre elas 
os 
tradicionais, 
Reisado 
Imperial, 
Tribo Canindé 
e o Maracatu 
Elefante. 
Apesar da 
riqueza 
cultural, o 
acesso ao 
cinema ainda 
é restrito, 
principalment
e nas 
escolas.

Com pais/ 
comunidade 
interna e 
externa/ 
espaços 
públicos, 
entre outros.

oficinas com 
estudantes e 
professores/
as de escolas 
municipais da 
Bomba do 
Hemetério 
através de 
exibições de 
filmes, vídeos 
de longa e 
curta 
metragem 
que estejam  
em diálogo 
com o projeto 
político 
pedagógico 
das escolas.

7 (municipal)

Vivenciar na 
escola e 
espaços 
vizinhos as 
práticas de 
atividades 
artísticas com 
os artistas do 
Grupo de 
Teatro Atual-
GTA 
estimulando o 
conhecimento 
e o 
desenvolvime
nto dos 
alunos e 
educadores.

Despertar na 
comunidade 
local o desejo 
de valorizar e 
promover o 
compromisso 
com nossa 
cultura e 
identidade 
social.

Esta unidade 
de ensino se 
localiza em 
um bairro que 
tem um 
histórico de 
luta e onde 
se localizou 
no século 
XVII o 
Quilombo 
Catuca, que 
apesar de um 
dos mais 
importantes 
em área 
urbana, foi 
pouco 
difundido 
pelos 
moradores 
porém é um 
novo fascínio 
de 
descoberta 
para a 
comunidade 
acadêmica 
nacional. 
Somos a 
única unidade 
escolar do 
bairro que, 
segundo a 
UNESCO, é 
um dos 
bairros mais 
pobres de 
nossa cidade, 
com maior 
índice de 
pobreza e 
baixo índice

Nas ações 
que envolvem 
o plano 
como: cessão 
dos espaços 
entorno da 
escola como 
ong, praças e 
parques, 
associação 
de 
moradores, 
espaços 
artísticos, 
residência de 
mestres e 
artistas locais 
abertas à 
visitação 
pelos grupos 
de 
convivência e 
artistas do 
Grupo 
Cultural

Promover o 
acesso aos 
bens da 
produção 
artísticas e 
cultural e aos 
conhecimento
s históricos. 

8(PMBF)

Aprofundame
nto da cultura 
Afro-brasileira 
através da 
confecção 
dos 
instrumentos 
pelos alunos/
comunidade 
e 
coparticipante
s

Por está 
inserido 
numa área 
vulnerável e 
coincidência 
de uso e 
vendas de 
drogas de 
infanto juvenil 
e jovens com 
alto ente 
desemprego

O projeto 
estará aberto 
a 
participações 
da 
comunidade, 
dos pais e 
dos 
funcionários 
caso o 
desejem.

O projeto 
Mais cultura 
do Eixo 
temático Afro-
brasileiro 
encontra-se 
inserido no 
Projeto 
Político 
Pedagógico 
da Escola 
sendo 
trabalhado 
nas salas de 
aula.

9 (municipal)

Promover 
junto aos 
estudantes 
um trabalho 
que resgate o 
conhecimento 
geográfico, 
histórico e 
cultural da 
comunidade 
e pontos da 
cidade, 
através da 
oficina de 
GRAFITE.

A escola está 
inserida 
numa 
comunidade 
carente, 
Cosme e 
Damião, não 
tem praças, 
parques, etc. 
Neste 
contexto, 
tudo 
acontece na 
escola. 
Justifica-se, a 
importância 
deste 
projeto . 
Valorização 
dos saberes 
locais.

Desenvolvim
ento das 
atividades 
dentro da 
comunidade. 

O projeto de 
GRAFITE faz  
parte de um 
componente 
curricular 
importante, o 
estudo da 
ARTE. A 
abordagem 
se dará 
através de 
um artista da 
comunidade 
num 
processo de 
valorização 
dos saberes 
locais.

10 (Ref. EMl)

Mobilizar, 
oferecer e 
fortalecer na 
comunidade 
escolar, 
ações 
multiculturais 
que 
promovam a 
efetiva 
integração do 
entorno 
territorial na 
qual está 
situada, 
através de 
linguagens, 
ferramentas e 
profissionais 
capacitados 
na cadeia 
produtiva da 
cultura afro-
brasileira, no 
ponto de 
cultura 
Ensinamento
s de Mãe 
Amara – 
ISBA. As 
ações visaão 
incentivar a 
implementaçã
o na escola 
da Lei 
11.465/2008 
(História e 
Cultura Afro-
Brasileira e 
Indígena).  

Fortaleciment
o dos 
vínculos da 
escola com o 
entorno 
comunitário, 
complementa
ndo o 
processo 
pedagógico 
escolar em 
curso. A 
Escola 
Estadual tem 
parceria com 
o Instituto 
Social Brasil 
África-ISBA, 
organização 
reconhecida 
no Estado de 
Pernambuco, 
promotora de 
importantes 
ações 
afirmativas, 
iremos levar 
alunos ao 
Ponto de 
Cultura 
Ensinamento
s de Mãe 
Amara, 
permanente 
acervo de 
cultura e 
tradição de 
matriz 
africana e 
intervenções.

Parceria do 
Ponto de 
Cultura, que 
está situado 
na 
comunidade 
de entorno da 
escola, 
iremos 
promover 
ações in loco, 
com alunos 
que poderão 
conhecer 
espaços 
públicos, 
visitações a 
grupos 
culturais, 
museus e 
teatros da 
região, 
passeios 
monitorados 
e a realização 
de um evento 
externo em 
parceria com 
outros atores 
sociais 
(grupos 
culturais)

No projeto 
político  
pedagógico 
escolar 
consta o 
desenvolvime
nto do 
protagonismo 
juvenil, 
alinhamos as 
ações do 
plano de 
trabalho, do 
modo que os 
estudantes 
sejam atores 
e 
participantes 
efetivos da 
construção 
de todas as 
etapas do 
projeto. 
Assim 
esperamos 
que 
tenhamos na 
escola jovens 
fortalecidos 
da sua 
consciência 
cidadã e com 
melhores 
desempenho 
escolar.



ESCOLAS 

escolas 
estaduais e  
municipais no 
Recife

SÍNTESE DO 
OBJETIVO 

DECLARADO

 

SÍNTESE DA 
JUSTIFICATIVA 
APRESENTAD

A

DECLARAÇÃO 
DA FORMA DE 
ENVOLVIMENT

O DA 
COMUNIDADE

DECLARAÇÃO 
DA RELAÇÃO 
DO PROJETO 

CULTURAL 
COM O 

PROJETO 
POLÍTICO 

PEDAGÓGICO

1 (PMBF)

Ensinar 
estudantes a 
criar em 
argila, 
instrumentos 
de sopro e 
percussão, e 
a extrair, 
notas 
musicais 
desses 
instrumentos, 
a  partir da 
experiência 
do   mestre 
Nado. 
Resgate e 
vivência da 
cultura 
africana.

Escola está 
inserida em 
uma 
comunidade 
carente, onde 
crianças e 
adolescentes 
muito cedo se 
envolvem no 
mundo das 
drogas e do 
crime. Esse 
Projeto visa 
resgatar, 
através da 
arte do 
Mestre Nado 
essas 
crianças e 
adolescentes.

A Igreja é 
parceira da 
iniciativa 
disponibilizan
do espaço.

A valorização 
da cultura 
regional e 
local, bem 
como da 
cultura 
africana no 
resgate da 
cidadania das 
crianças e 
dos 
adolescentes 
da 
comunidade.

2 (Ref EM)

Capacitar 
alunos para o 
experimento 
das etapas 
de produção 
de um filme. 
A oficina vai 
oferecer uma 
visão do que 
é a sétima 
arte e suas 
diferentes 
formas de 
passar as 
informações 
ao 
telespectador.

Apresentar 
ao aluno, os 
diferentes 
profissionais 
e ferramentas 
que envolvem 
a produção 
de um filme. 
O projeto é 
uma forma de 
fazer com 
que o aluno 
se interesse 
pelo trabalho 
e mostre a 
ele,  outras 
profissões 
que podem 
seguir.  

Espaços 
públicos 
podem servir 
como 
ambiente 
para que 
sejam 
efetuadas 
filmagens 
externas.

Tanto o 
Projeto 
Político 
Pedagógico 
como o 
projeto 
proposto 
contam com 
a participação 
direta da 
comunidade 
escolar, 
buscando a 
melhoria do 
processo 
ensino 
aprendizage
m através da 
leitura, 
pesquisa e 
comunicação 
(cultura digital 
e mídias), 
integrando 
todas as 
áreas do 
conhecimento
.

3(PMBF)

Realizar 
oficinas de 
Cordel na 
perspectiva 
de que os 
alunos sejam 
agentes 
multiplicadore
s da poesia 
popular, com 
ênfase na 
cultura negra 
brasileira.

O conteúdo 
aplicado deve 
servir de 
fonte e 
prática de 
estudo, 
fazendo com 
que a 
literatura de 
cordel se 
transforme 
num incentivo 
à pesquisa e 
à leitura, e os 
alunos sejam 
agentes de 
propagação 
dessa arte, e 
realizadores 
de cordéis. 
  

envolvimento 
da 
comunidade 
se fará 
através dos 
folhetos feitos 
pelos alunos, 
onde serão 
distribuídos 
aos pais, na 
escola e na 
comunidade.

Difundir e 
valorizar a 
cultura para 
comunidade 
escolar.

4 (Ref EM)

Capacitação 
em 
audiovisual 
para a 
apropriação 
das novas 
ferramentas 
midiáticas 
(internet, 
redes sociais, 
aparelhos 
celulares, 
etc.).

A escola está 
localizada em 
um bairro de 
classe média, 
mas muito 
próxima a 
uma área de 
comunidade 
carente. O 
público 
atendido pela 
unidade 
escolar em 
sua grande 
parte é 
originário 
desta 
localidade e 
de bairros 
próximos. 
O 
desenvolvime
nto do projeto 
será 
importante 
para a 
formação de 
cidadãos com 
maior 
sensibilidade 
artística, 
autonomia 
política, e 
capacidade 
de atuação 
na 
transformaçã
o da 
realidade na 
qual está 
inserido.

Participação 
da 
comunidade 
com local 
para 
filmagens e 
seus 
moradores 
como 
personagens.

Por meio de 
experimentaç
ões que 
viabiliza o 
acesso do 
cidadão 
comum ao 
complexo 
midiático, 
permitindo 
que os 
envolvidos se 
reconheçam 
como 
agentes 
ativos da 
comunicação, 
ultrapassand
o o papel de 
meros 
receptores e 
reprodutores 
da 
informação

5 (estadual)

Proposta de 
formação de 
Orquestra 
popular por 
meio de 
instrumentos 
musicais, 
aulas 
teóricas, 
aulas 
práticas, 
palestras, 
visitas em 
espaços 
culturais e 
intercâmbios. 

Contribuição 
para o 
processo de 
formação 
cidadã. 

Através das 
visitas aos 
espaços 
relacionados 
com o tema 
central, 
musicalidade, 
realização de 
oficinas com 
os músicos 
convidados e 
a utilização 
da praça da 
comunidade.

Ênfase para o 
desenvolvime
nto de 
atividades de 
autodisciplina
, 
responsabilid
ade e 
compromisso 
com o maior 
envolvimento 
na educação 
formal.

6 (PMBF)

Acesso e 
produção de 
produtos 
audiovisuais 
que valorizem 
as 
brincadeiras 
populares 
locais na 
comunidade 
escolar, por 
meio de 
atividades de 
formação em 
técnicas de 
comunicação 
para vídeo e 
internet.

O movimento 
cultural do 
bairro Bomba 
do Hemetério 
(13mil hab) é 
bastante 
diversificado 
e pluralista, 
com mais de 
100 
agremiações 
e brincantes, 
dentre elas 
os 
tradicionais, 
Reisado 
Imperial, 
Tribo Canindé 
e o Maracatu 
Elefante. 
Apesar da 
riqueza 
cultural, o 
acesso ao 
cinema ainda 
é restrito, 
principalment
e nas 
escolas.

Com pais/ 
comunidade 
interna e 
externa/ 
espaços 
públicos, 
entre outros.

oficinas com 
estudantes e 
professores/
as de escolas 
municipais da 
Bomba do 
Hemetério 
através de 
exibições de 
filmes, vídeos 
de longa e 
curta 
metragem 
que estejam  
em diálogo 
com o projeto 
político 
pedagógico 
das escolas.

7 (municipal)

Vivenciar na 
escola e 
espaços 
vizinhos as 
práticas de 
atividades 
artísticas com 
os artistas do 
Grupo de 
Teatro Atual-
GTA 
estimulando o 
conhecimento 
e o 
desenvolvime
nto dos 
alunos e 
educadores.

Despertar na 
comunidade 
local o desejo 
de valorizar e 
promover o 
compromisso 
com nossa 
cultura e 
identidade 
social.

Esta unidade 
de ensino se 
localiza em 
um bairro que 
tem um 
histórico de 
luta e onde 
se localizou 
no século 
XVII o 
Quilombo 
Catuca, que 
apesar de um 
dos mais 
importantes 
em área 
urbana, foi 
pouco 
difundido 
pelos 
moradores 
porém é um 
novo fascínio 
de 
descoberta 
para a 
comunidade 
acadêmica 
nacional. 
Somos a 
única unidade 
escolar do 
bairro que, 
segundo a 
UNESCO, é 
um dos 
bairros mais 
pobres de 
nossa cidade, 
com maior 
índice de 
pobreza e 
baixo índice

Nas ações 
que envolvem 
o plano 
como: cessão 
dos espaços 
entorno da 
escola como 
ong, praças e 
parques, 
associação 
de 
moradores, 
espaços 
artísticos, 
residência de 
mestres e 
artistas locais 
abertas à 
visitação 
pelos grupos 
de 
convivência e 
artistas do 
Grupo 
Cultural

Promover o 
acesso aos 
bens da 
produção 
artísticas e 
cultural e aos 
conhecimento
s históricos. 

8(PMBF)

Aprofundame
nto da cultura 
Afro-brasileira 
através da 
confecção 
dos 
instrumentos 
pelos alunos/
comunidade 
e 
coparticipante
s

Por está 
inserido 
numa área 
vulnerável e 
coincidência 
de uso e 
vendas de 
drogas de 
infanto juvenil 
e jovens com 
alto ente 
desemprego

O projeto 
estará aberto 
a 
participações 
da 
comunidade, 
dos pais e 
dos 
funcionários 
caso o 
desejem.

O projeto 
Mais cultura 
do Eixo 
temático Afro-
brasileiro 
encontra-se 
inserido no 
Projeto 
Político 
Pedagógico 
da Escola 
sendo 
trabalhado 
nas salas de 
aula.

9 (municipal)

Promover 
junto aos 
estudantes 
um trabalho 
que resgate o 
conhecimento 
geográfico, 
histórico e 
cultural da 
comunidade 
e pontos da 
cidade, 
através da 
oficina de 
GRAFITE.

A escola está 
inserida 
numa 
comunidade 
carente, 
Cosme e 
Damião, não 
tem praças, 
parques, etc. 
Neste 
contexto, 
tudo 
acontece na 
escola. 
Justifica-se, a 
importância 
deste 
projeto . 
Valorização 
dos saberes 
locais.

Desenvolvim
ento das 
atividades 
dentro da 
comunidade. 

O projeto de 
GRAFITE faz  
parte de um 
componente 
curricular 
importante, o 
estudo da 
ARTE. A 
abordagem 
se dará 
através de 
um artista da 
comunidade 
num 
processo de 
valorização 
dos saberes 
locais.

10 (Ref. EMl)

Mobilizar, 
oferecer e 
fortalecer na 
comunidade 
escolar, 
ações 
multiculturais 
que 
promovam a 
efetiva 
integração do 
entorno 
territorial na 
qual está 
situada, 
através de 
linguagens, 
ferramentas e 
profissionais 
capacitados 
na cadeia 
produtiva da 
cultura afro-
brasileira, no 
ponto de 
cultura 
Ensinamento
s de Mãe 
Amara – 
ISBA. As 
ações visaão 
incentivar a 
implementaçã
o na escola 
da Lei 
11.465/2008 
(História e 
Cultura Afro-
Brasileira e 
Indígena).  

Fortaleciment
o dos 
vínculos da 
escola com o 
entorno 
comunitário, 
complementa
ndo o 
processo 
pedagógico 
escolar em 
curso. A 
Escola 
Estadual tem 
parceria com 
o Instituto 
Social Brasil 
África-ISBA, 
organização 
reconhecida 
no Estado de 
Pernambuco, 
promotora de 
importantes 
ações 
afirmativas, 
iremos levar 
alunos ao 
Ponto de 
Cultura 
Ensinamento
s de Mãe 
Amara, 
permanente 
acervo de 
cultura e 
tradição de 
matriz 
africana e 
intervenções.

Parceria do 
Ponto de 
Cultura, que 
está situado 
na 
comunidade 
de entorno da 
escola, 
iremos 
promover 
ações in loco, 
com alunos 
que poderão 
conhecer 
espaços 
públicos, 
visitações a 
grupos 
culturais, 
museus e 
teatros da 
região, 
passeios 
monitorados 
e a realização 
de um evento 
externo em 
parceria com 
outros atores 
sociais 
(grupos 
culturais)

No projeto 
político  
pedagógico 
escolar 
consta o 
desenvolvime
nto do 
protagonismo 
juvenil, 
alinhamos as 
ações do 
plano de 
trabalho, do 
modo que os 
estudantes 
sejam atores 
e 
participantes 
efetivos da 
construção 
de todas as 
etapas do 
projeto. 
Assim 
esperamos 
que 
tenhamos na 
escola jovens 
fortalecidos 
da sua 
consciência 
cidadã e com 
melhores 
desempenho 
escolar.



QUADRO 1- Síntese das iniciativas culturais apoiadas pelo PMCE em 

escolas do Recife (PE)

FONTE: dados da pesquisa, 2015                                 (conclusão)

Da análise realizada nessa etapa exploratória de mapeamento dos 

projetos culturais apoiados pelo Programa Mais Cultura nas Escolas, as 

propostas  evidenciam a ideia de valorização dos saberes e dos mestres 

populares, como um valor de reconhecimento da identidade cultural. Não 

obstante, esse objetivo estar presente em muitas das propostas, a declaração 

de vinculação do projeto cultural apoiado com os projetos políticos pedagógicos, 

não apresenta muitos elementos que nos permitam reconhecer essa 

convergência.  

Outra característica marcante dos projetos culturais apoiados é a 

explicitação de propostas que visam ensinar, formar, capacitar, treinar, 

instrumentalizar os alunos, e nessa perspectiva os projetos são vistos como 

atividades complementares à formação, podendo sugerir um papel relevante das 

iniciativas propostas e implementadas por agentes que se encontram fora da 

escola, revelando um fluxo de interação entre a escola e a esses agentes, que 

não necessariamente estão descritos nos projetos políticos pedagógicos.  

Os projetos culturais apoiados se propõem a promover a ocupação de 

espaços situados no entorno das escolas, na busca por parcerias e maior 

integração. Nesse sentido, a perspectiva de integração da comunidade e dos 

pais dos alunos, amplia os espaços de atuação e o número de atores envolvidos 

na formação dos estudantes. Ainda nesse sentido, uma das propostas 

contempla o movimento de visitas, experimentações e aprendizagem dos 

estudantes em um Ponto de Cultura, identificado como um espaço de 

reafirmação de identidade cultural. 

Outro elemento a ser explorado na análise dos projetos culturais, diz 

respeito à forte presença de propostas associadas à ideia da cultura digital e 

todas as novidades que esse conceito contempla: internet, audiovisual, rádios, 



etc, na defesa do projeto de formação de cidadãos protagonistas e agentes 

ativos ultrapassando o papel de meros receptores e reprodutores da informação. 

Pode-se também observar dentre as propostas, uma tendência a julgar 

que as atividades culturais a serem desenvolvidas contribuirão para questões 

relacionadas à disciplina e ao comportamento dos alunos, conferindo dessa 

maneira às iniciativas proposta, um caráter mais disciplinar do que de formação 

cidadã.  

De maneira geral as propostas relacionadas nas 10 escolas referidas, se 

fixam no ideário da promoção do acesso aos bens da produção artística e 

cultural e aos conhecimentos históricos. 

A etapa seguinte do trabalho em curso, será examinar o contexto da 

implantação dos referidos projetos culturais com base no referencial teórico da 

abordagem do ciclo de políticas de Ball e Bowe. 
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