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TV VERDES MARES
Alguns dos

Projeto leva cidadania
ao ambiente escolar
No ano passado, a
equipe do ABCeTV
visitou outras oito
escolas, sendo uma
delas em Itapajé
Educação envolve bem mais que
cumprir um turno na sala de aula usando lápis, papel e borracha. Por isso, é preciso destacar
iniciativas e projetos que mantenham os estudantes no ambienteescolar,incentivandoacidadaniacomodisciplinadoplanocurricular. Foi com esse objetivo
que a TV Verdes Mares, através
do quadro ABCeTV na Escola do
CETV 1ª edição, visitou ontem a
Escola Estadual Maria Alves Carioca, no bairro Granja Lisboa.
Essa foi a primeira ação do
quadro em 2016. Ao vivo, alguns dos 1.100 estudantes da
unidade tiveram a oportunidade de mostrar os talentos desenvolvidos dentro e fora da sala de
aula. Com os projetos apoiados
pela escola, eles podem se transformar em músicos, dançarinos,
comunicadores, atletas e até em
jovens bombeiros voluntários.
Brunna Coelho, 17, estudante do 3º ano do Ensino Médio,
fez uma apresentação especial

eles,estáLeonardoMoraes,educador social que dá aulas de basquete na escola, voluntariamente, três dias por semana.

Visibilidade
“O nosso esporte é educacional
porquea gente mostraque, além
do bom desempenho dentro da
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lhantes para outras instituições
de ensino.
O ABCeTV na Escola mostra
aos gestores educacionais do Estado do Ceará que a
implementação de atividades
simples, porém inovadoras, pode fazer a diferença na aprendizagem dos estudantes.
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1º LUGAR DO BRASIL

*

2 ENTRE OS 3 ALUNOS
DO BRASIL NO 1º ANO
SÃO DO MASTER.

3 ENTRE OS 18 ALUNOS
BRASILEIROS APROVADOS NA
SELETIVA SÃO DO MASTER.

ELES TÊM FORÇA E ENERGIA DE SOBRA.
E AINDA SABEM A FÓRMULA DAS DUAS.

Com os projetos
apoiados pela escola,
eles podem se
transformar em
músicos, dançarinos,
comunicadores
e atletas
com o grupo de dança do bairro,
que costuma ensaiar na escola.
“A gente gosta de dançar todo
tipo de ritmo, mas o foco mesmo
é na dança contemporânea”,
diz. Já Pedro Lucas, 15, está engajado no conselho escolar, no
grêmio estudantil, e no programa de comunicação integrada
da escola, que envolve uma rádio e um jornal na internet. “A
gente também vai produzir um
documentário”, ressalta.
A diretora da escola, Zilma
Cordeiro, categoriza a Maria Alves Carioca como uma “escola
aberta”.Aunidadedeensinopossui diversas parcerias dentro do
bairro, como um posto de saúde,
um centro cultural e um estúdio
de dança. “Todas as ações que
realizamos aqui não são abertas
só para os alunos, mas também
para a comunidade”, afirma.
“Acho que a chave do nosso sucesso é a união e o compromisso.
Todos os professores fazem um
trabalho muito bacana”. Dentre

quadra, eles também têm que
ter um bom desempenho na sala
deaula”,assegura.Noanopassado, a equipe do ABCeTV visitou
outras oito escolas, sendo uma
delas em Itapajé. A ideia da TV
Verdes Mares é dar visibilidade
aos bons exemplos da educação
pública edifundir práticas seme-

1.100 estudantes
da escola Maria
Alves Carioca, na
Granja Lisboa,
participaram do
evento
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1º ANO
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