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(Gincanas, São João Literário, parcerias com 
instituições e doações voluntárias.) 
2011 – 93 
2012 – 178 
2013 – 596  
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Mobilização pela criação da 
lei que institui no município a 
“Semana Municipal de 
incentivo a leitura”. Lei nº 
004/2012-CMB Da vereadora 
Fransuila 
( Abril/ antecedendo o dia do 
livro) 
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•Realização da conferência de 
meio ambiente 
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• Show de talentos 
 

• Participação em  
Festivais de quadrilha 





Resultados Observados 

•Interesse e protagonismo das crianças e jovens. 
•Valorização da Cultura Popular. 



• Fotografia 
•Rádio 
•Jornal Escolar 







  







Resultados Observados 

•Aumento da motivação dos alunos. (Utilização das mídias) 
•Maior conscientização a respeito de problemas abordados nos 
programas da rádio escolar. (bulling, agressões físicas ...) 
•Formação profissional de alunos. 
•Diminuição dos casos de violência na escola. 



•Trabalho com alguns professores. (Utilização das mídias) 
•Incentivar o trabalho com postagens no blog da 
escola/IBS. 
•Fortalecer ações com fotografia/formação profissional. 



• Parceria com Universidades e Secretaria Municipal de Educação/Saúde 
• Alimentação Saudável 
• Palestras sobre Drogas 
 

 



 
• Adesão do Projeto Escola Aberta  
•Atleta na Escola 
•Jogos Escolares (JEBAL/JEMES) 
•Projeto Academia na Escola                                                       





• Trabalho com escovação diária. 
 
 
 
 
 

•Aplicação de flúor (Eventual)  
 



•Diminuição da incidência do número de cárie. 
•Diminuição das reclamações de dores de dente. 
•Redução no número de adolescentes grávidas. 
•Maior envolvimento da comunidade nas atividades de prevenção e 
saúde. 
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