
EMEB VEREADOR JOSÉ AVILEZ 

“Se, na verdade, não estou no mundo para simplesmente a ele me adaptar, mas para transformá-lo; se não 
é possível mudá-lo sem um certo sonho ou projeto de mundo, devo usar toda possibilidade que tenha para 

não apenas falar de minha utopia, mas participar de práticas com ela coerentes” (Paulo Freire) 
 

PAUTA DA REUNIÃO PEDAGÓGICA: 01/03/2017 
  Acolhida e café coletivo. 
 Vídeo “O problema não é meu”. 
 Parte formativa: Projeto Político Pedagógico. 
 Consigna para as atividades em subgrupos (revisão/ construção de textos do PPP). 
 Discussão nos subgrupos/Produção da escrita. 
 Socialização dos subgrupos e contribuições do coletivo (apresentação em 10 minutos por grupo). 
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