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RESUMO

O estudo tem como temática as relações que envolvem a Escola a família e a comunidade e coloca como pano de fundo a importância do fortalecimento dos espaços

democráticos participativos, como uma das formas de atuação integrada e cooperativa de atores sociais participantes. Enfatiza-se a importância da participação  e mobilização da

comunidade interna e externa da Escola, através de seus fóruns formais e informais para a promoção da qualidade da educação. O estudo realiza-se na Escola Estadual Emilio

Ramos Pinto e faz parte de parceria estabelecida entre esta instituição e a Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG- Leopoldina. Seu principal objetivo é contribuir com o

fortalecimento e a ampliação de novos espaços e formas inovadoras de participação protagonizadas pelos alunos e seus familiares, pelos professores e gestores da Escola e

pela  comunidade local. Sua referencia metodológica é a Pesquisa Ação. Através desta metodologia serão realizadas, juntamente com a Escola, atividades de identificação,

reconhecimento e fortalecimento de lideranças efetivas de alunos da Escola e da comunidade. Atenção especial será direcionada as famílias dos alunos. com o objetivo de

identificar e (re)criar novos processos de participação e fortalecimento das relações família e Escola. A expectativa é revelar e fortalecer experiências de participação cidadã

envolvendo escola, família e comunidade, e dessa forma contribuir na construção cotidiana de processos de gestão democrática da Escola Estadual Emílio Ramos Pinto.

Projeto 1


