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RESUMO

Este projeto de extensão, desenvolvido na Escola Estadual Emílio Ramos Pinto, Leopoldina- MG tem como um de seu objetivos centrais contribuir nos processos de participação

e mobilização em prol da educação, através do fortalecimento dos espaços participativos formais e informais existentes, e na (re) criação de novas praticas e práticas

colaborativas de parceria entre Escola-comunidade, e de gestão democrática da Escola. Dentre as ações previstas destaca-se o desenvolvimento de ações de identificação,

reconhecimento e de fortalecimento de lideranças efetivas e de parcerias locais, de forma articulada com a Escola, alem da promoção de eventos comemorativos e formativos 

organizados de forma compartilhada com a Escola. São estimuladas as diferentes formas de participação individual e coletiva, envolvendo grupos e comunidade, com o propósito

de acolhimento dos diferentes olhares, códigos, interpretações e formas de expressão-ação dos atores sociais participantes. Os processos comunicativos, com destaque para

divulgação da informação, apresentam valor significativo, sendo interpretados como um dos instrumentos fundamentais nos processo participativos, como acontece com esta

experiência de natureza extensionista. A expectativa é estimular a participação efetiva da comunidade, a partir da criação de um novo cotidiano escolar, no qual a Escola e a

comunidade se identifiquem no enfrentamento não só dos desafios escolares imediatos, mas no conjunto de problemas sociais que envolvem comunidade local e sua relação

com problemas sociais vividos na realidade brasileira. 
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