
PROJETO - COMPARTILHANDO PROJETOS 

Justificativa 

Foi, 2017, um ano muito peculiar para nós que trabalhamos nos Ceejas. A 

insegurança e a expectativa assolaram as mentes mais brilhantes do grupo. Não 

sabíamos se retornávamos ao lugar que, com afinco e carinho, trabalhamos 

durante anos, para alguns, décadas. Não entrarei em detalhes, mas, isso gerou um 

desconforto, em mim, de perdermos tantos trabalhos primorosos criados para 

nossa escola, especificamente, nossos alunos. É pensando nisso e nas próximas 

gerações de professores que este projeto está sendo elaborado. Para divulgarmos, 

incrementarmos, trocarmos ideias a respeito de nossos trabalhos entre o grupo 

Ceeja, que para mim, passa a ser um só com essa proposta. Ao divulgarmos 

nossos trabalhos em rede, estaremos assim, cultivando um hábito que deve ser 

alimentado que é o de compartilharmos e quem sabe aprimorarmos e adaptarmos à 

nossa realidade, visto que, nosso Estado, assim como nosso país, possui 

características regionais/culturais próprias. Podendo servir de modelo para todas as 

escolas que também trabalham com projetos, não só o Ceeja. 

Objetivos 

 Integrar os Ceejas existentes com novos; 

 Divulgar os trabalhos feitos; 

 Preservar o material disponibilizado em rede; 

 Auxiliar como modelos para novos projetos de professores recém-afastados 

para o Ceeja e outras modalidades de escolas; 

 Compartilhar, de forma contínua, todos os trabalhos já existentes e novos. 

Estratégias 

 Selecionar os projetos dos Ceejas; 

 Padronizar sua formatação; 

 Identificar por secretaria e/ou região; 

 Classificar por disciplinas e/ou temas; 

 Divulgar e disponibilizar em rede todo o material utilizado para a pesquisa e 

trabalho, incluindo os endereços eletrônicos (fontes, textos elaborados e 

adaptados); 

 Compartilhar em rede estadual ou nacional todo o trabalho realizado, 

selecionado, catalogado, classificado. 

Público-alvo 

Todos os Ceejas da rede estadual de educação do Estado de São Paulo e 

demais escola com interesse em projetos, podendo ser de qualquer parte do país.  



  


