VOCÊ PODE MUDAR O MUNDO!
COM ALGUNS CLIQUES TRANSFORME
A VIDA DE UMA CRIANÇA!
Ajude a Comunidade Cristã Reviver em Campo Magro na
luta contra o analfabetismo funcional – reduzindo a
evasão escolar e aumentando as perspectiva de
oportunidades às crianças do município através do
projeto EDUCAÇÃO PARA A VIDA.
CONTATO
41 3015.7950 / 98473-0383
EPV.REVIVERCM@GMAIL.COM
@epvcampomagro

O Programa Internacional de Avaliação do Estudante (PISA, sigla em Inglês)
de 2018 mostrou que o Brasil melhorou nos quesitos Leitura, Matemática e
Ciências, em relação a edição anterior de 2015. No entanto, do ranking dos
80 países que participaram da avaliação no levantamento de 2018, o Brasil
ainda ocupa as últimas posições estando abaixo da média dos países da
Organização para a Cooperação e Desenvolvimentos Econômico (OCDE) no
quesito educação.
Segundo estudos efetuados pela Pesquisa Nacional de Amostra de
Domicílios – PNAD (IBGE), em 2009, a diﬁculdade de aprendizado em séries
iniciais constitui uma das bases do problema do Analfabetismo funcional e
por conseguinte da evasão escolar nas séries sequenciais.
Desenvolver métodos que priorizem o letramento é fundamental para que
o analfabetismo funcional seja superado, e para isso é inquestionável a
importância do trabalho conjunto entre políticas públicas e o trabalho da
sociedade civil.
Por acreditar que não cabe somente à escola o papel de alfabetizar e letrar;
visto que o letramento é uma prática presente em diversas situações do
cotidiano, envolvendo não apenas a leitura tecnicista de textos, mas
também o desenvolvimento da criticidade e capacidade de elaborar
opiniões próprias diante dos conteúdos acessados, a aprendizagem deve
ser universalizada, com a participação efetiva dos pais e engajamento de
organizações da sociedade civil.
Ainda, crendo que a condição de vulnerabilidade
social das famílias prejudica o contato da
criança com outras formas de aprendizado
distintas das apresentadas pela escola:
passeios a lugares onde o aprendizado
ocorre de forma não sistematizada,
leituras distintas das tecnicistas e
experiências vivenciadas fora do
ambiente escolar contribuem e
preparam as crianças para a
aprendizagem e, portanto,
aumentam seu interesse e
permanência nos anos
sequenciais na escola.

O Projeto Educação para a Vida tem a intenção de romper com o círculo vicioso causado pela
exclusão social, levando as crianças atendidas no projeto a um reforço escolar distinto, trabalhando
oﬁcinas que atuarão na base do pensamento da criança através de jogos intelectivos, brincadeiras,
raciocínio lógico, musicalização, passeios culturais, contação de histórias – favorecendo a
aprendizagem e sua ressigniﬁcação.
O projeto estabeleceu para si o atendimento de uma parcela dessa população, direcionando seus
esforços – a crianças de 7 a 11 anos de idade, com vulnerabilidade social e diﬁculdades de
alfabetização, no contraturno escolar – residentes em Campo Magro no bairro Jardim Boa Vista,
buscando contribuir para a redução de situações de vulnerabilidade social, prevenindo assim a
ocorrência de riscos sociais, garantindo a melhoria da convivência familiar, evitando o trabalho
infantil, oportunizando ainda, construir junto com as crianças e familiares novos conceitos para
uma relação humana, primando para o fortalecimento dos princípios éticos e morais da vida
em sociedade.
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